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RESUMO 

Este trabalho analisa os determinantes do inicial sucesso e posterior fracasso do Plano 
Cavallo, adotado pela Argent ina durante a década de 1.990 como solução para a grave 
situação em que o país se encontrava, com exorbitantes níveis inflacionários, sem 
crescimento e com elevada taxa de desemprego. Para realizar este estudo, são 
examinados fatores como variação do produto, de reservas internacionais, taxa 
inflação e outros. O estudo demonst ra que enquanto a situação internacional foi de 
calmaria, o Plano teve êxito em seus propósitos. Quando , porém, a situação externa ao 
país se modifica, com a crise do México em 1995, a economia argentina entra em 
dificuldades e o plano de conversibi l idade most ra não ser capaz de responder aos 
desafios que lhe eram impostos . 

PALAVRAS-CHAVE: Crise Argentina, Plano Cavallo, Citrrency Board. 
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1. INTRODUÇÃO 

No século XIX a Argentina representava 2% da população e produzia metade do 
Produto Interno Bruto da América Latina. Seu crescimento era um feito comparável apenas ao 
dos Estados Unidos. Tais números foram forjando o caráter nacional: o país entrou no século 
XX orgulhoso de sua história, de sua autonomia e até de seus indicadores sociais. 

Entretanto, o século XX não foi muito generoso com a Argentina Após o 
adentrarem como a mais rica nação sul-americana, o pais viu seu dinamismo e sua qualidade 
de vida caírem após sucessivos erros na condução dos rumos da nação. Depois do primeiro 
governo civil após anos de ditadura militar a situação econômica era um caos. Desemprego, 
inflação e crescimento pífio eram os inimigos a serem combatidos no início da década de 
1990, e os argentinos resolveram responder à crise com um golpe estrutural na sua economia 
Pelas mãos do então ministro da Fazenda, Domingo Cavallo, empenharam seu futuro em 
nome de um presente pleno de êxitos. Adotaram o Plano de Conversibilidade, que atrelava a 
moeda doméstica ao dólar americano e trazia a promessa de ser capaz de devolver à Argentina 
o poder econômico desfrutado em tempos idos. De fato o plano é bem sucedido em seus anos 
iniciais, estanca a hiperinflação e provoca taxas incríveis de crescimento do produto. Era o 
orgulho argentino de volta. Porém, passados cinco anos de sua vigência, o que configurava-se 
como o instrumento para a retomada do rumo perdido demonstra ser inviável, e instala-se 
grave crise econômica e social pela nação. Ao fim da década de 90 o plano mostra sua 
verdadeira cara: economia estagnada, desemprego, ausência de investimentos e, pior, falta de 
esperanças. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o que determinou o sucesso do Plano em 
seus anos iniciais, e quais os fatores que determinaram sua falência posterior. Para tanto, o 
capítulo um tratará do referencial teórico, expondo os argumentos da escola monetarista, 
escolhida para dar norte a este estudo, bem como demonstrando como funciona um sistema de 
ciirrency board. O capítulo dois irá apresentar o Plano de Conversibilidade, suas premissas, 
as implicâncias que ele trouxe. O motivo do haver um capítulo, o terceiro, fazendo um 
comparativo das experiências argentina e brasileira, se dá pela importância que o Brasil teve 
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na sobrevida do Plano Cavallo, apos a crise do México em 1995. Por fim, o capítulo quatro 
narra o período de dificuldades da economia argentina, após 1995, que culminou com a 
falência e o abandono do modelo econômico. 



II 

2 . REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que possamos compreender o processo econômico vivido pela Argentina 
durante o Plano Cavallo é de fundamental importância utilizarmos o instrumental teórico 
adequado, à luz do qual poderemos analisar os desdobramentos tomados pela economia 
daquele país. Para tanto, esta seção do trabalho se dedicará a fazer uma revisão da literatura 
correspondente à forma escolhida pelo país vizinho para atingir sua estabilização monetária. 
Isto será feito em duas frentes, apresentando o modelo de citrrency board, e o pensamento da 
escola monetarista. A exposição do primeiro se faz necessária pelo fato dele ter sido a 
alternativa escolhida pelas autoridades argentinas para solucionar o problema da 
hiperinflação. Quanto à escola monetarista, a apresentação de suas idéias se dará naquilo que 
tange à maneira pela qual as variáveis macroeconômicas articulam-se, mais claramente, 
variação da base monetária, juros e inflação. 

Entretanto, antes que se iniciem as considerações referentes à base teórica que irá 
nortear este estudo, gostaria de ressaltar as palavras de ROBINSON', citado por 
KINDLEBERGER (1985), para quem a economia é uma caixa de ferramentas. Os diversos 
modelos econômicos existentes pertencem à esta mesma caixa, e deles se deve lançar mão de 
acordo com o problema e as circunstâncias dadas. Os economistas podem se especializar em 
um ou outro modo de análise, mas os que se agarram à um único modelo e o aplicam a todas 
as situações estarão equivocados na maioria das vezes. Circunstâncias diferentes, e às vezes 
horizontes de tempo diferentes nas mesmas circunstâncias, necessitam de diferentes 
prescrições. A arte da economia é escolher o modelo correto para o problema dado, e 
abandoná-lo quando o problema muda de forma. 

1 KINDLEBERGER. CHARLES P. Kcynesianism vs monetarism and other cssays in financial histon. London. 
1985. 
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2 1 O MODELO DE CURRENCY BOARD 

O regime de currency board foi originalmente concebido no século XIX para as 
colônias africanas, asiáticas e caribenhas da Inglaterra e demais metrópoles européias, países 
de pouca extensão territorial e nenhuma significância na economia mundial (BATISTA JR , 
2000) Estas colônias eram inábeis ao formular uma política econômica apropriada, capaz de 
assegurar algum rumo de estabilidade e desenvolvimento. As decisões econômicas eram, 
então, tomadas pela metrópole, sendo os seus efeitos transmitidos por completo para as 
colônias. Este regime assemelha-se ao padrão ouro, no qual a emissão de moeda dos países 
estava lastreada pelas reservas que eles possuíam deste ativo. Porém, o ativo que serve de 
lastro para a moeda nacional agora é alguma outra moeda, forte e confiável, geralmente o 
dólar americano, utilizado como ponto de referência central de um programa de estabilização 
macroeconômica, supostamente apropriado para economias atingidas por grave crise 
inflacionária. Estas inflações extraordinárias, pela sua dimensão ou duração, resultam no 
colapso da confiança no Estado nacional e na moeda de sua emissão (STARR, 1997). A idéia 
de um programa de currency board é devolver a confiança às iniciativas estabilizadoras de 
um Estado desacreditado, tomando emprestada a credibilidade de outro país ao estabelecer 
uma relação de subordinação com um padrão monetário estrangeiro considerado confiável. 

Algumas características de um sistema de currency board são. ancoragem cambial 
conversibilidade da moeda nacional, subordinação da base monetária as reservas 
internacionais, uso interno da moeda estrangeira (CANUTO, 1999). Estas características são 
intrínsecas a um modelo de currency board Há uma perda de autonomia na condução da 
política econômica do país que o adota. O Banco Central tem suas funções clássicas limitadas, 
abrindo mão de realizar políticas próprias nos campos monetário e cambial Ele deve manter 
reservas internacionais líquidas equivalentes a 100% da base monetária. Isto impede todo o 
tipo de emissão que não conta com seu conseqüente respaldo em reservas, o que torna 
impossível financiar gastos do governo através de expansão monetária ou socorrer entidades 
financeiras através de empréstimos ou compras de ativos de pouca liquidez. Se, por um lado 
garante-se a supressão da possibilidade de abusos inflacionários, mediante excessiva emissão 
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de moeda e maxidesvalorização da taxa de câmbio, por exemplo, por outro se anula o papel 
de emprestador de última instância originalmente atribuído ao Banco Central. 

Como o país não pode emitir moeda sem que haja uma equivalência no total de 
reservas internacionais, o tamanho da base monetária, e, portanto, a liquidez da economia, 
fica condicionado ao ingresso de divisas no Banco Central (via exportações, investimentos ou 
empréstimos externos). Isto representa um risco bastante grande ao país, pois ele fica exposto 
a grandes flutuações provocadas por choques externos. Num período de elevada liquidez 
internacional há abundância de entrada de capitais externos no país, sendo possível emissão 
de moeda, porém, uma saída de capitais provocada por uma eventual crise internacional 
obriga o governo a comprimir a base monetária da economia, privando o mercado local de 
liquidez. O país fica exposto à crises externas e o governo, que abriu mão de importantes 
ferramentas que socorrem o país em casos de flutuações cíclicas na economia mundial, 
impossibilitado de realizar políticas monetárias que minimizem o problema. A autoridade 
monetária não tem a possibilidade de promover ajustes cambiais, que funcionam como um 
verdadeiro amortecedor dos efeitos dessas flutuações sobre a economia real doméstica. No 
fundo, o currency board constitui uma aposta de que há maior estabilidade nas relações 
externas da economia do que em sua dinâmica interna. Entretanto, os fluxos de capital para 
países emergentes apresentam grande volatilidade, e esta instabilidade é transmitida para 
dentro diretamente através da liquidez e/ou das taxas de juros na moeda local, sem os 
movimentos na taxa de câmbio e sem políticas monetárias compensatórias. A economia 
ancorada fica inteiramente a reboque das decisões do tesouro e do banco central do país 
responsável pela emissão e pelo controle da moeda escolhida como lastro, sem ter, 
obviamente, participação alguma nestas decisões. 

Há, ainda, uma outra questão, a do valor da moeda. O valor externo da moeda 
ancorada passa a acompanhar as flutuações da moeda âncora nos mercados internacionais de 
câmbio, convenha isso ou não as contas externas da economia ancorada. As flutuações da 
moeda âncora não seriam inconvenientes graves se as economias fossem homogêneas, com 
ciclos econômicos sincronizados. No entanto, havendo heterogeneidade estrutural e 
assincronia de movimentos cíclicos, a moeda ancorada pode ser legada a uma apreciação ou 
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desvalorização em função da realidade da economia âncora, mas em conflito com suas 
próprias necessidades. A economia ancorada fica sujeita a uma sobrevalorização do câmbio, 
tirando competitividade da sua indústria. A moeda sobrevalorizada incentiva o consumo de 
produtos importados e prejudica as exportações, fazendo com que o saldo em transações 
correntes (balança de serviços + balança comercial) se torne negativo. Ainda assim é 
importante que haja liberalização comercial, para que se mantenha o novo nível de preços da 
economia, uma vez que as importações inibem o aumento dos preços dos produtos 
domésticos. Todavia, o modelo exige entrada de recursos externos para que se possa expandir 
a base monetária, o que exige que este déficit comercial seja compensado de alguma maneira. 
Isto se dá pelas entradas de recursos via conta capital e financeira do balanço de pagamentos. 
O processo de liberalização e desregulamentação da conta capital e financeira (balança de 
capitais) do balanço de pagamentos é indispensável para que o desequilíbrio em conta 
corrente possa ser compensado pela entrada de capitais externos voluntários. 

Disso se conclui que a adoção de um currency board implica assumir 
condicionalidades indispensáveis à sua sustentação, como a abertura da conta capital e 
financeira, necessidade esta imposta pelo desequilíbrio existente em conta corrente. Assim é 
possível manter o equilíbrio do balanço de pagamentos sem perda de reservas internacionais. 
No entanto, isto torna o país cada vez mais dependente do humor do capital internacional, 
pois qualquer reversão do nível de liquidez externa exerce impacto negativo sobre a 
economia, cuja magnitude dependerá da quantidade de recursos externos voluntários 
requerida para equilibrar o balanço de pagamentos. 

No médio prazo, esta dependência externa deve ser reduzida através de ajustes no 
ambiente microeconômico que dêem à economia do país condições de competir em melhores 
condições no mercado internacional. E imperativo que se realizem reformas econômicas e 
privatizações que aumentem a competitividade da economia e possibilitem o equilíbrio do 
saldo em transações correntes. Nesse meio tempo resta à economia ancorada compensar seus 
défícits em transações correntes por meio da entrada de recursos externos via conta capital e 
financeira. Enquanto houver coincidência entre as necessidades do país emissor da moeda 
âncora e as do emissor da moeda ancorada, os custos associados à perda de independência 
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monetária e cambial não se manifestarão de forma tão clara. 
O regime de currency board possui, como qualquer outro modelo econômico, 

defensores e críticos (CANUTO, 1999). Suas virtudes, destacam aqueles que o vêem com 
simpatia, advêm do fato de que o sistema impede a geração de inflação pelo governo e 
estabiliza a economia, gerando um ambiente propício ao investimento tanto interno quanto 
externo. Quanto às críticas, boa parte delas reside no fato de que o sistema não tem a 
flexibilidade necessária para responder às flutuações da demanda agregada da economia 
geradas por choques internos e externos. Se, por um lado, as flutuações econômicas 
provocadas pelos mecanismos automáticos podem ser inconvenientes, por outro a 
previsibilidade da política monetária atrai investimentos no país. Outro problema do modelo 
encontra-se no sistema bancário. Como o Banco Central está impossibilitado de atuar como 
emprestador de última instância, os bancos devem manter maiores reservas sobre os 
depósitos, com o propósito de se defender de possíveis crises. Segundo seus defensores, esse 
problema é contrabalançado pela abertura do sistema financeiro. A medida que bancos 
internacionais se instalam no país, diminuem os riscos de quebradeira bancária. Como o 
banco é o mesmo no mundo inteiro, ele não permitirá uma corrida contra suas atividades em 
um determinado país A abertura internacional garante a solidez do sistema bancário sem que 
haja a necessidade de excessos de reservas voluntárias dos bancos. 

2.2 O PENSAMENTO DA ESCOLA MONETARISTA 

Apesar da escola monetarista manifestar-se de formas diferentes, em diferentes 
ramos, há um pensamento comum unindo todas as suas variedades, a de que a moeda importa. 
A moeda é essencial para a macroeconomia, sobrepõe-se à política fiscal, e, em algumas 
variantes, ela é tudo o que importa. Através da moeda é possível alterar variáveis reais, como 
o desemprego, por exemplo. 

A seguir, para que haja um melhor entendimento dos preceitos monetaristas, a 
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análise de suas idéias será dividida de modo a enfatizar as variáveis que nos serão importantes 
neste estudo. Será apresentada, de forma breve, a maneira pela qual a moeda, mais 
especificamente a variação do estoque monetário na economia, atinge e influencia as variáveis 
desemprego, nível de preços, produto e taxas de juros. 

2.2.1 Desemprego 

Os monetaris tas sustentam que a economia possui uma taxa natural de 
desemprego, que incorpora características estruturais e insti tucionais do mercado de 
trabalho e do mercado de bens , como tecnologia, variações sazonais de oferta e 
demanda, t empo de mobi l idade entre um emprego e outro, o chamado desemprego 
voluntário, no qual os t rabalhadores percebem maior uti l idade es tando desempregados , 
tendo, portanto, mais horas de lazer a desfrutar do que trabalhar pelo salário real que 
lhes é oferecido, entre outros. Esta taxa natural de desemprego será igual à taxa real 
observada sempre que a economia estiver em repouso, não havendo quaisquer 
interferências de política macroeconômica sobre a economia. Os monetaristas 
acreditam que a política monetária é capaz de intervir na economia de m o d o a que esta 
taxa real de desemprego seja deslocada para ba ixo da taxa natural . Segundo a crença 
monetarista, os trabalhadores formam suas expectat ivas de preços baseados 
unicamente em informações do passado. Eles acreditam que a inflação corrente será 
igual àquela observada no período anterior. U m a política monetária expansionista 
possibilitará aos empregadores a oferta de um salário nominal mais elevado a seus 
empregados. C om o as expectat ivas de preços destes apontam para uma inflação 
exatamente igual à ocorrida no período anterior, esta elevação de salários nominais 
representaria também um nível real de salários mais alto. Esta nova si tuação fará com 
que muitos daqueles que es tavam desempregados voluntar iamente percebam, agora, 
uma satisfação maior no t rabalho do que a que desfrutam em suas horas de lazer e 
voltarão a trabalhar. C o m o conseqüência , a taxa corrente de desemprego se toma 
menor do que a taxa natural. Entretanto, o novo nível de salários nominais não 
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significa que haja agora um novo patamar de salários reais, mais elevados, porque os 
preços também aumentam em decorrência da expansão do estoque de moeda. Quando 
forem às compras os t rabalhadores perceberão que a quant idade de bens e serviços que 
conseguem adquirir agora é igual àquela do período anterior à elevação dos salários 
nominais . Portanto, a posteriori, os t rabalhadores perceberão que sofriam de ilusão 
monetária e retornarão à sua condição de desempregados voluntários. C o m o a política 
monetária poderia agir de m o d o a impedir a volta da taxa real de desemprego ao nível 
da taxa natural? A resposta é: i ludindo permanentemente os t rabalhadores. Para atingir 
este propósito deve-se implementar uma política que aumente cont inuamente o 
estoque de moeda . Isso fará com que o nível de preços corrente seja sempre superior 
ao do período anterior e os t rabalhadores cont inuarão a entender os aumentos dos 
salários nominais c o m o aumentos dos salários reais. A figura abaixo descreve esta 
situação. 

FIGURA 1 - Curva de Phillips Aceleracionista 
FONTE: DORNBUSCH; FISCHER, 1991 
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Na figura anterior, o eixo x representa a taxa de desemprego, sendo que quanto 
mais à direita do gráfico, maior a taxa de desemprego U. O ponto Un representa a taxa natural 
de desemprego, e o ponto U* corresponde à taxa de desemprego corrente, ou observada. O 
eixo y representa a taxa de inflação. Quanto mais para cima do gráfico, maior a taxa de 
inflação. 

Num primeiro momento a economia se encontra no ponto A, onde a inflação 
observada condiz com as expectativas dos agentes, e o desemprego corrente é igual à taxa de 
natural de desemprego. Quando ocorre uma elevação da quantidade de moeda disponível na 
economia, o nível de salários nominais se elevará, enquanto que os trabalhadores continuarão 
a formar suas expectativas de preços com base em informações do passado. Desta maneira os 
trabalhadores terão a ilusão de que o nível de salários real também aumentou, e muitos 
daqueles que estavam desempregados voluntariamente retornarão ao trabalho. A economia 
passa, então do ponto A para o ponto B, onde a taxa de desemprego encontra-se abaixo da 
taxa natural. Porém, o efeito da política monetária sobre a perspectiva dos agentes e 
temporário, e tão logo eles percebam que o nível de preços também se elevou, passando de Pi 
para P2 e que, portanto, os salários reais permanecem inalterados, eles retornarão à sua 
condição inicial de desemprego, e a taxa corrente de desemprego volta ao nível da taxa 
natural, no ponto C. Para evitar que isto aconteça, é preciso que a política monetária iluda os 
trabalhadores continuamente e haja nova expansão de estoque monetário. Com isso, a 
economia passa ao ponto D, ao invés do ponto C, mantendo-se, portanto, a taxa de 
desemprego abaixo da taxa natural, com novo nível de preços P3 A política monetária só terá 
efeito sobre o nível de desemprego enquanto os trabalhadores permanecerem iludidos. 

Cabe aqui uma primeiro crítica a respeito da política monetária argentina, que 
lançou mão do currency board como estratégia de política monetária na década de 90. Como 
controlar a variação da base monetária se ela é função direta do fluxo de capitais 
internacionais sobre os quais não se tem nenhum controle? Isto simplesmente não é possível. 
Ainda que as autoridades políticas daquele país não tivessem a intenção de controlar o nível 
de desemprego através de políticas monetárias eles tiraram de si próprios a prerrogativa de 
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dirigir o comportamento da base monetária, deixando o pais exposto a variações 
imprevisíveis. 

2.2.2 Inflação 

Na percepção monetarista a moeda é realmente importante, e da mesma forma que 
o desemprego e que outras variáveis, também a inflação é entendida como um fenômeno de 
origem monetária. O Banco Central é o maior responsável pelo desencadeamento de um 
processo inflacionário, ao elevar a quantidade de moeda disponível sem que isto reflita uma 
alteração real da economia. O crescimento monetário deve ser de acordo com a taxa de 
expansão do produto da economia. Qualquer acréscimo nos meios de pagamento sem 
equivalência no lado real da economia é condição suficiente e necessária para gerar e manter 
um processo inflacionário. 

Nas palavras de Alfredo Marcolin Peringer, "A inflação é um fenômeno de origem 
monetária e qualquer processo inflacionário de relevo só ocorre devido à permissão 
governamental em deixar a moeda crescer além do crescimento do produto real da 
economia 

O mecanismo inflacionário é desencadeado pelo crescimento monetário, ao qual se 
seguem as seguintes etapas: acréscimo na demanda por bens e serviços, redução dos estoques 
e aceleração da produção, aumento na demanda pelos fatores de produção, aumento nos 
preços dos fatores de produção, aumento dos custos empresariais, aumento nos preços dos 
produtos finais e criação das expectativas inflacionárias. O próprio FRIEDMAN, citado por 
CARVALHO, C. et. al. (2000) coloca: "A análise monetarista vem para dizer que quaisquer 
variações na quantidade nominal de moeda que sejam antecipadas com antecedência serão 
totalmente incorporadas nas expectativas inflacionárias e em outras, mas que as variações 
não-antecipadas na quantidade de moeda não serão."3 

Como visto no caso do desemprego, a elevação do estoque monetário gera 
expectativas de inflação nos agentes, e isto tem impacto sobre o nível de ocupação da 

; Peringer. A. Marcolin. Monetarismo v Keynesianismo v Estruturalismo. Rio de Janeiro: Globo. 1985. 
: DORNBUSCH. R.; FISHER. S. Macroeconomia. São Paulo: Makron. Mcgraw-Hill. 1991. 



economia. Não é de se estranhar que a concepção monetarista para uma política 
antiinflacionária obedeça o caminho inverso ao descrito no parágrafo acima, começando por 
uma contração da oferta monetária, passando pelas reduções da demanda de bens e serviços, 
dos custos de produção empresariais, dos preços dos produtos finais chegando, finalmente, à 
eliminação das expectativas inflacionárias. 

E inevitável que este processo de eliminação da inflação jogue o pais numa 
recessão. A menor demanda agora existente deixará a nação à mercê do desemprego, e a um 
padrão de vida menor do que aquele que havia antes do início da adoção dessas medidas. Ha 
controvérsia, entre os monetaristas, na maneira pela qual essa contração da oferta monetária 
deve ser feita, se brusca ou gradualmente. Como menores níveis de produção e maiores taxas 
de desemprego virão como conseqüência da política econômica, alguns economistas 
argumentam que a redução dos meios de pagamento deve ser feita de forma gradual e 
vagarosa, possibilitando a absorção do impacto em vários anos, evitando danos econômicos e 
sociais maiores ao país. De maneira diversa, alguns pensadores sustentam que essa política 
impinge à sociedade um dano maior e tem uma alta possibilidade de fracasso, pois no 
decorrer do tempo criam-se resistências sociais às medidas Portanto, deveria haver uma 
redução única nos meios de pagamento. 

Em ambos os casos a eficiência das ações dependerá, também, da maior ou menor 
confiança que têm o público nos gestores econômicos e nos instrumentos por eles utilizados 
na batalha contra o aumento dos preços. Quanto mais cética for a população em relação ao 
sucesso dessa empreitada, mais demoradas e custosas serão as tentativas de debelar a inflação. 

2.2.3 Produto e Taxa de Juros 

A quantidade de moeda existente na economia argentina é ditada pela quantidade 
de dólar que o pais detém em seu poder, já que a lei de conversibilidade estabelece que deve 
haver um peso para cada dólar que ingressar no pais. A autoridade monetária argentina não 
tem qualquer poder na determinação do tamanho de sua base monetária, funcionando apenas 
como uma caixa de conversão de dólares em pesos. O que queremos colocar nesta parte do 
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estudo é o que acontece com a taxa de juros e a renda quando a quantidade de moeda se 
modifica. 

A taxa de juros a que se referem os pensadores monetaristas é a taxa de juros real, 
obtido a partir da razão da inflação e da taxa de juros nominal. Assim é possível separar as 
influências monetárias das influências reais, base do pensamento monetarista que diz que a 
taxa real de juros pode ser influenciada somente por fatores não-monetários (produtividade, 
redução de custos e tc ) . Com essa divisão entre a taxa de juros real e a nominal torna-se 
possível a percepção do perigo da determinação da taxa de juros como base para a condução 
da política monetária. E bem verdade que a taxa de juros real é a relevante para a 
determinação do nível de investimentos, entretanto, o comportamento das taxas de juros 
nominais não é um bom guia para a direção da política monetária, se expansionista ou 
contracionista. Uma taxa de juros nominal alta, junto com uma taxa esperada de inflação alta, 
significa uma taxa de juros real baixa. Portanto, a política monetária pode ser quase 
expansionista, mesmo quando as taxas de juros nominais são altas. O Monetarismo opera com 
o mesmo instrumental e modelo do Keynesianismo, enquanto discorda da importância relativa 
das políticas fiscal e monetária. Este instrumental pode ser demonstrado pelo modelo IS-LM, 
o qual apresentaremos a seguir. 



0 Produção Y 
F I G U R A 2 - Efeitos da E x p a n s ã o na O f e r t a de M o e d a 
FONTE: DORNBUSCH: FISCHER. 1991 

Podemos observar na figura as conseqüências de um aumento no estoque de base 
monetária. A curva LM que representa o equilíbrio do mercado monetário, desloca-se para 
baixo4, para a curva LM'. Com isto, a economia se move do ponto E para o E', que é o novo 
ponto no qual o mercado está equilibrado Nesta nova situação a taxa de juros cai e o nível de 
produção aumenta. 

Entretanto, os monetaristas sustentam que as taxas de juros apresentam este 
comportamento apenas num primeiro momento, sendo que haveria um aumento das taxas de 
juros de longo prazo, após uma redução num periodo inicial. Isso porque se criam 
expectativas inflacionárias e os emprestadores de recursos passarão a adicionar a taxa de 
inflação esperada às taxas de juros, fazendo com que elas cresçam sem limites em função do 
aumento generalizado dos preços. A esta percepção somam-se os argumentos de que a 
determinação da taxa de juros nominal não e um bom indicativo da direção da política 
monetária e de que há uma defasagem de tempo entre a aplicação de uma política monetária e 
os efeitos que ela causa na economia. Assim, uma política monetária expansionista pode ser 
aplicada num momento em que se faz necessária, mas seus efeitos serem sentidos apenas no 

' Para melhor compreensão deste fenômeno, ver DORNBUSCH: FISCHER. 1991 
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período posterior, quando talvez fosse prudente a adoção de política contracionista. A 
tentativa de se controlar as taxas de juros nominais pode ser desestabilizante. 

Além do mais, no modelo monetarista, a política monetária só é eficiente no curto 
prazo, sendo neutra no longo período, quando altera somente o valor nominal das variáveis 
preço, salário e outras FR1EDMAN, citado por CARVALHO, C et ai. (2000) se opõe ao uso 
da política monetária, já que ela não é capaz de alterar em definitivo a situação da economia. 
Para ele, não se deve dar demasiada atenção ao comportamento das taxas de juros nominais, 
sendo mais importante manter a oferta monetária crescendo a uma taxa constante. 

2 3 A TRINDADE IMPOSSÍVEL 

A expressão "trindade impossível" foi cunhada por Robert Mundell \ citado por 
CARVALHO, C. et al (2000), para se referir ao fato de que os responsáveis pela política 
monetária não podem conciliar três objetivos simultaneamente. São eles a estabilidade da taxa 
de câmbio, a autonomia da política monetária e a liberdade de movimento de capital. Desse 
três objetivos que a maioria dos países têm em comum, somente dois podem ser concretizados 
simultaneamente. Uma dessas condições deve ser abandonada para que as outras duas possam 
vigorar. 

Suponha-se um país que opere com taxa de câmbio fixa. Se este país tiver um 
aumento de seu produto interno, é provável que isto traga como conseqüência um aumento na 
demanda de moeda. Se o Banco Central deixasse o estoque de moeda inalterado, haveria uma 
elevação da taxa de juros de equilíbrio e uma apreciação cambial. Entretanto este país não 
deseja que sua taxa de câmbio varie, sendo então vedado à autoridade monetária manter o 
estoque de moeda inalterado. Sob taxas de câmbio fixas, o banco central abre mão da política 
monetária como um instrumento de política macroeconômica. 

A Argentina abriu mão, em lei, de seu direito de conduzir a política monetária de 
seu país de forma independente, escolhendo manter uma paridade do peso com o dólar e 
delegando, assim, os rumos de sua política monetária aos sabores do capital internacional. O 

MUNDELL. R. A The appropriate use of the monetary and fiscal policy for internai and externai 
stability. INS State Papcrs. 1%2. 
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país também garantiu livre mobilidade aos capitais, sendo que este era um ponto bastante 
importante de seu plano econômico, necessário para o equilibrio do balanço de pagamentos. 
Em termos da trindade impossível, o país satisfez a condição taxa de câmbio fixa e perfeita 
mobilidade de capitais, mas sacrificou a soberania monetária. Como veremos a seguir, 
enquanto o ambiente externo foi de tranqüilidade, essa escolha trouxe bons frutos ao país. 
Entretanto, a mudança de humores ocorrida após 1994 transformou todo o cenário, que de 
amigável passou a desconfiado, tornando-se, finalmente hostil, ao que a Argentina nada pôde 
fazer, pois não tinha o direito de definir os rumos da política monetária de seu próprio país. 
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3 O PLANO DE CONVERSIBILIDADE 

A apresentação do problema que se caracteriza como objeto do presente estudo será 
feita da seguinte maneira: inicialmente será apresentado o Plano de Conversibilidade, suas 
características e os fundamentos nos quais ele se baseava; a seguir, serão demonstrados os 
resultados da economia argentina no período compreendido entre 1991-1994, anos em que o 
Plano se mostrou bem sucedido. Por fim, as atenções estarão focadas nos anos seguintes, entre 
1995-2001, período de crise econômica que culminou com o abandono total do modelo. 

3 1 CARACTERÍSTICAS DO PLANO DE CONVERSIBILIDADE 

Quando assume o governo da Argentina em 1989. Menem enfrenta um cenário de 
extrema crise, hiperinflação, divida externa crescente e taxas e prazos sufocantes, fuga de 
capitais, baixo nível de reservas internacionais, entre outros problemas (NEVES; CATANI, 
2003). Para atacar estes problemas, Menem deixa de lado as propostas que defendera durante 
a campanha eleitoral e imprime medidas de cunho neoliberal Seu governo imprime um ritmo 
vertiginoso às privatizações, liberaliza a economia, reduzindo as tarifas de importações; 
revoga instrumentos extratarifários (cotas, licenças e proibições de importações); e reforma o 
sistema tributário, eliminando subsídios e fortalecendo o sistema de arrecadação. Entretanto, 
todo esse esforço de liberalização econômica radical não foi suficiente para impedir um outro 
surto inflacionário. Durante o ano de 1990 anuncia-se o Plano Bonex (bônus externos)1' e 
outras medidas, que visam combater a inflação e aprofundar o ajuste fiscal (NEVES; 
CATANI, 2003) Embora estas políticas contracionistas não tenham sido simpáticas a certos 
setores da sociedade e tenham sido contrárias as históricas bandeiras do peronismo, partido de 
Menem, elas permitiram um acumulo de reservas cambiais durante o ano de 1990. tornando 
possível a execução de Kl Plan de Convertibilidad - o Plano Econômico de Domingo 
Cavallo, que fora nomeado ministro da Economia em janeiro de 1991. 

(' O Plano Boncx consiste em uma política monetária restritiva e de alongamento compulsório do perfil da dívida 
publica, convertendo os depósitos a prazo fixo acima de U$ 500.00 em bônus emitidos em dólar, resgatáveis a 
longo prazo (10 anos). 
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O Plano de Conversibilidade foi mais uma tentativa, ainda mais radical, de fazer 
frente à enorme crise pela qual passava o país, que apresentava altas taxas de desemprego e 
era afligido pela hiperinflação. O grande mote desse plano foi ancorar a moeda nacional no 
dólar americano. Criou-se um regime monetário onde 1 (um) peso era igual a 1 (um) dólar e 
proibiu-se qualquer emissão monetária sem o correspondente lastro em divisas americanas 
depositado pelo Banco Central argentino. 

O modelo sustentava-se sobre o seguinte tripé (OLIVEIRA, 2003): 
i) duas moedas com curso legal na economia (dólar e peso); 
ii) há plena conversibilidade da moeda local em moeda estrangeira e vice-

versa; 
iii) estabelece uma regra que subordina a emissão de passivos monetários à 

existência de reservas da moeda que exerce a função de "lastro", no caso 
argentino, o dólar, de modo a garantir a conversibilidade. 

O objetivo imediato do governo era acabar com a especulação desenfreada, que 
ajudava a colocar a inflação em alta. O Banco Central passava a ser obrigado a ter em suas 
reservas todo o dólar necessário para comprar cada peso que circulasse no país, sem poder 
emitir um tostão que fosse, sob pena de desequilibrar a paridade que ele mesmo criou. 

A partir do advento do Plano de Conversibilidade tanto o dólar como o peso 
passaram a ter curso legal na economia. A paridade oficial, estabelecida por lei, facilitava o 
sistema, pois os preços eram os mesmos em qualquer uma das duas moedas. Quaisquer 
transações corriqueiras podiam ser feitas na moeda que o agente achasse melhor. Isto significa 
dizer que a economia possuía um sistema bimonetário. 

Como segunda característica do sistema, o governo argentino era obrigado a 
converter o peso em qualquer moeda estrangeira com base na cotação de mercado do dólar 
americano. Para isto, se preciso fosse, o Banco Central do país deveria até mesmo recorrer às 
reservas externas do país. 

Por fim, havia o currency board, que condicionava a emissão de pesos pelo Banco 
Central ao aumento de suas reservas em dólar. A autoridade monetária não tinha autonomia 
na emissão de moeda doméstica, tendo como única opção de política monetária a fixação do 
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compulsório bancário e a operação de venda de títulos públicos. Uma vez que esta paridade 
entre as reservas monetárias e o peso havia sido estabelecida, ela tinha que ser preservada, 
fosse pelo incremento das reservas externas do Banco Central, ou pela limitação do 
crescimento da base monetária. 

A adoção desse plano econômico radical pareceu justificada à época, pelas diversas 
tentativas frustradas de estabilização monetária observadas até então e pelo elevadíssimo 
patamar atingido pela inflação em 1989 e 1990. 

A época de lançamento do Plano a situação internacional lhe era bastante favorável, 
pois no início da década de 90 observou-se uma alta liquidez internacional, o que engordou as 
reservas internacionais em posse das autoridades monetárias e proporcionou confiabilidade ao 
modelo. 

O Plano Cavallo foi muito bem sucedido nos primeiros três anos e meio de sua 
existência, provocando um rápido declínio na inflação sem comprometer o crescimento 
econômico, sucesso alcançado principalmente pela capacidade deste plano em restabelecer a 
confiança na economia Argentina. 

3.2 O SUCESSO DO PLANO - 1991-1994 

Os quatro anos compreendidos no período entre 1991 e 1994 representaram o 
sucesso alcançado pelo Plano de Conversibilidade. Havia surgido uma moeda confiável, e era 
até natural que se retomassem os negócios após anos de verdadeiro caos econômico. Durante 
este início da década de 90 os argentinos conheceram sua expansão mais importante e mais 
longa de todo o período pós-guerra (W1SE, 2001). Houve reativação econômica acompanhada 
de estabilidade; observou-se o fim do imposto inflacionário, aumentando o consumo de bens 
populares; os depósitos voltaram aos bancos; as linhas de crédito reapareceram. A situação 
internacional era extremamente favorável, os países avançados baixaram suas taxas de juros, 
pois visavam reaquecer suas economias, e isto fez com que os investidores internacionais 
buscassem melhores rendimentos para seus capitais nos países emergentes, entre eles a 
Argentina. Entre 1991 e 1994 o país combinou o ajuste estrutural com expansão econômica. 
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A tabela 1 nos dá uma idéia mais precisa de como foi essa fase áurea da economia 
argentina: 

TABELA 1 - INDICADORES MACROECONÔMICOS DA ARGENTINA ENTRE 1991 E 
1994 

INDICADOR 1991 1992 1993 1994 
Crescimento do PIB 10,60% 9,60% 5,90% 5,80% 
Desemprego 6,50% 7,00% 9,60% 11,50% 
Inflação(1) 171,70% 24,90% 10,60% 4,20% 
Exportações (US$ milhões) 11.979 12.237 13.121 15 839 
Importações (US$ milhões) 8.275 14.872 16.785 21.591 
Saldo Comercial (US$ Milhões) 3.704 -2.635 -3.664 -5.752 
FONTE: CEPAL 
(1) Inflação na Capital Federal c Grande Buenos Aires 

Como pode ser observado na tabela, os dois primeiros anos de vigência do Plano 
trouxeram taxas de crescimento econômico impressionantes, a uma média de cerca de 10% ao 
ano. Os dois anos seguintes já não apresentam o mesmo fôlego, mas ainda assim constituem 
um crescimento admirável para uma economia latino-americana. Considerando todo o 
período, temos um crescimento médio do PIB da ordem de 8%, o que não deixa dúvidas 
quanto ao sucesso do plano em relação ao crescimento econômico. 

Também na esfera de controle de preços o êxito do plano é incontestável. A década 
de 80 havia sido caótica, de inflação desenfreada, que chegara a 2314% (NEVES; CATANI, 
2003) em 1990. Com o advento do Plano Cavallo esse índice cai para 171% em 1991, ainda 
bastante elevado, para então desabar nos anos seguintes chegando a apenas 4,2% três anos 
depois, em 1994. A Argentina sai de uma situação de descontrole total do nível de preços para 
um cenário de estabilidade, com inflação controlada e de apenas 01 (um) dígito. 

Investimento estrangeiro direto, fluxos positivos de capitais e uma redução do 
depósito compulsório de bancos privados deram suporte à estelar expansão econômica da 
Argentina durante este período (STARR, 1997, p. 4). O aporte de capitais estrangeiros na 
economia nacional forneceu o fôlego necessário para financiar a demanda por investimentos 
que havia se estabelecido no país. Também foi possível que houvesse uma expansão da oferta 
doméstica de dinheiro e o equilíbrio do balanço de pagamentos, já que, devido à valorização 



da moeda, houve uma rápida expansão dos déficits em conta corrente. 

TABELA 2 - BALANÇO DE PAGAMENTOS ENTRE 1992 E 1995 
INDICADOR 1992 1993 1994 

Conta Corrente -5.547.75 -8.205.89 -10.979.45 
Conta Capital e Financeira (US$ Milhões) 9.169.08 14.195.93 13.781.42 
Variação de Reservas Internacionais (US$ Milhões) 3.274.10 4.250.40 682,00 
FONTE: 1NDEC 

A tabela acima traz um resumo do balanço de pagamentos argentinos no triênio 
1992-94. Como podemos observar, os resultados em conta corrente são lastimosos, com 
déficits sucessivos e crescentes. Fazendo esta análise a posteriori, há que se admitir que este 
era um resultado previsível e que era pouco provável que fosse diferente. Ao adotar o Plano 
Cavallo, a Argentina igualou o valor de sua moeda ao valor do dólar, o que implica que seus 
produtos terão preços iguais no mercado internacional. Ao igualar o valor das duas moedas a 
Argentina perdeu o recurso cambial para que seus produtos fossem vendidos mais baratos ao 
exterior. Entretanto, as estruturas de custos de produção das indústrias de ambos os países são 
inteiramente distintas. Os dois países possuem diferentes condições microeconômicas, de 
infra-estrutura e até institucionais, diferença esta que não é, obviamente, a favor dos sul-
americanos. Ao mesmo tempo em que o peso sobrevalorizado dificultou a venda das 
mercadorias argentinas no exterior, os produtos importados ficaram extremamente baratos, 
inundando o mercado nacional com produtos vindos do exterior. Se, por um lado este fator 
ajudou no controle da inflação, foi também um agravante para a situação da balança comercial 
do país, dificultando o seu crescimento. 

Em discordância com os bons resultados apresentados quanto à crescimento 
econômico e controle inflacionário, o nível de desemprego cresce. Esta constatação nos leva a 
um primeiro questionamento: o que explica que no período áureo da economia argentina, de 
espantoso crescimento econômico, as taxas de desemprego caminhassem na contramão e 
pulassem de 6,5% em 1991 para 11,5% em 19949 Uma boa resposta para esta situação é o 
aumento da produtividade e as dispensas geradas pelas empresas privatizadas, bem como pelo 
fechamento de vagas nas firmas nacionais afetadas pela concorrência internacional. 
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4 COMPARATIVO DAS EXPERIÊNCIAS DE BRASIL E ARGENTINA 

Este capítulo será dedicado a fazer uma breve comparação da experiência argentina 
com a política econômica brasileira durante a implantação do Plano Real, que teve, a exemplo 
do caso argentino, sustentação em um câmbio fixo sobrevalorizado, embora à distinção do 
país vizinho, não tivesse uma paridade estabelecida em lei, e tivesse muito mais autonomia na 
condução de sua política monetária. 

4 1 O PLANO REAL 

O Plano Real foi implementado em julho de 1994, portanto, posteriormente ao 
Plano de Conversibilidade argentino. Esses três anos de experiência do modelo argentino 
possibilitaram às autoridades brasileiras aprenderem as lições do plano vizinho, embora, como 
vimos, a fase inicial deste fora de pleno êxito. A inspiração que a Argentina deu para o Brasil 
foi a idéia de que o sucesso de qualquer plano passava pela existência de uma moeda nacional 
forte. Essa moeda foi fixa nominalmente ao dólar, ou seja, o Brasil não abriu mão de sua 
moeda, tampouco estabeleceu em lei a necessidade de uma paridade fixa desta com o dólar. 
Não houve currency board, como no caso argentino, apenas um regime de câmbio fixo com 
taxa valorizada. A implementação deste plano dependia do nível de reservas internacionais 
existente, que serviriam para lastrear os agregados monetários do país. A época de lançamento 
do plano havia aproximadamente 40 bilhões de dólares em poder do governo brasileiro 
(ILHA; RUBIN, 2001). 

A lógica de funcionamento do plano real era a de que o câmbio sobrevalorizado 
facilitaria a entrada de produtos importados, que seriam vendidos a um preço competitivo no 
mercado interno. A enxurrada de produtos estrangeiros na economia nacional obrigaria uma 
reestruturação das empresas locais, que se veriam diante da necessidade de reduzir custos e 
atuar de maneira mais competitiva para fazer frente à nova concorrência existente. Além 
disso, os baixos preços pelos quais os bens importados eram comercializados impediam o 
aumento de preços dos produtos nacionais, que perderiam ainda mais sua fatia de mercado se 
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praticassem preços maiores do que os dos concorrentes estrangeiros. Como conseqüência, o 
câmbio sobrevalorizado ajudava no controle da inflação, via entrada de bens de importação. 

Para a indústria nacional, além da feroz concorrência de produtos vindos do mundo 
todo, ainda havia mais um problema, o encarecimento de seus produtos no exterior. O câmbio 
sobrevalorizado dificultou as exportações brasileiras, que chegavam no mercado internacional 
a um preço maior do que os praticados pelos concorrentes, e viu diminuir o total de seus bens 
exportados 

A combinação de maiores importações e menores exportações provocaria um 
déficit na balança comercial do balanço de pagamentos. Este déficit seria compensado pela 
entrada de capitais externos via conta capital. Para isto, é necessário que se pratique uma taxa 
de juros extremamente elevada, capaz de atrair investimentos internacionais. 

Como se vê, há similaridade de pressupostos dos planos Real e Cavallo. Ambos 
apoiavam-se em moedas fortes, fixadas ao dólar, e previam déficits em conta corrente a serem 
compensados por superávits em conta capital, por meio de elevadas taxas de juros. A 
diferença é que o caso brasileiro apresentava uma flexibilidade inexistente na experiência 
argentina. Enquanto na Argentina a taxa cambial é fixada na Constituição, a definição da taxa 
brasileira permite várias proposições. Embora as autoridades do Banco Central brasileiro 
afirmassem que a taxa era livre, atuavam diariamente no mercado. 

De modo semelhante ao ocorrido na Argentina, a fase inicial do Plano Real é muito 
bem sucedida. Ele interrompe um processo hiperinflacionário que desestabilizava a economia, 
ao provocar uma queda brusca na inflação, o nível de atividade econômica se acelera, 
ampliando o emprego e reduzindo as taxas de desemprego, há crescimento da renda, mais do 
que isso, há uma melhoria na distribuição desta renda, o que provoca uma diminuição dos 
niveis de pobreza absoluta, principalmente após a elevação do salário mínimo em maio de 
1995 (ILHA; RUBIN, 2001). 

Todavia, também o Plano Real enfrentaria sérias dificuldades após seu sucesso 
inicial. A fase de prosperidade é interrompida com a crise do México, que contamina as 
expectativas dos investidores com relação aos mercados emergentes como um todo. O 
governo brasileiro se vê obrigado a adotar uma série de medidas de cunho recessivo para 
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evitar a fuga de capitais, que era o que permitia o equilibrio do balanço de pagamentos. Essas 
medidas foram desde o corte de crédito até a elevação das taxas de juros, passando pela 
mudança do regime cambial, que deixava de ser fixo e passava a trabalhar com o regime de 
bandas cambiais. O efeito das medidas foi imediato sobre o lado real da economia, 
principalmente sobre emprego e produção industrial. Os demais setores da economia não 
sentiram os impactos das medidas recessivas num primeiro momento, até mesmo por um 
movimento inercial do intenso crescimento do PIB. Porém, a partir de 1996 o quadro se 
modifica de vez, e as providências tomadas anteriormente se fazem sentir na economia como 
um todo. Embora a inflação continue em queda, já não se observa mais um movimento de 
crescimento e desconcentração de renda. As taxas de desemprego crescem, a cada choque de 
juros, e a estabilidade da moeda não é acompanhada por efetiva estabilidade econômica. A 
partir daí a economia internacional entra numa fase de verdadeira turbulência, e a economia 
brasileira é diretamente afetada por cada uma das crises que estouram mundo afora. Em 
outubro de 1997 ocorre a crise asiática, à qual o Brasil responde com novo choque de juros 
Em agosto de 1998 a Rússia declara moratória, com novo choque de juros brasileiro, que 
desta vez se mostra ineficaz e não consegue frear a fuga de capitais. Como conseqüência disto 
os efeitos sobre a renda e o desemprego foram drásticos, com a primeira queda das taxas de 
crescimento do PIB desde o início do plano e um desemprego recorde para os últimos quinze 
anos. A última tentativa de salvar a moeda nacional foi um acordo com o Fundo Monetário 
Internacional, que disponibilizou uma linha de crédito de 41 bilhões de dólares e colocou a 
política econômica brasileira sob monitoramento do Fundo. Entretanto, nem isso impediu o 
colapso da política cambial brasileira, e, em janeiro de 1999, pôs-se fim à âncora ao adotar-se 
uma forte desvalorização do real. 

4 2 O PAPEL DO BRASIL 

O aumento dos preços internacionais de produtos exportados pela Argentina, a 
recessão interna e a expansão da demanda no Brasil foram os principais esteios de 
alavancagens de divisas internacionais da Argentina. Esta parte do trabalho irá demonstrar de 



que forma a política econômica brasileira do período deu uma sobrevida ao plano econômico 
argentino, impedindo o prolongamento da crise e promovendo a retomada do crescimento 
econômico. 

Como vimos anteriormente, o Plano Real em muito se assemelhava com o Plano 
Cavallo, embora tivesse algumas diferenças marcantes, fundamentalmente o não 
estabelecimento em lei da paridade da moeda nacional com o dólar. Entretanto, o Brasil 
sofreu uma invasão de produtos importados, e tinha na Argentina um de seus grandes 
parceiros comerciais. Em dezembro de 1994, quando inicia a crise do México e os dólares 
fogem da Argentina, a sua economia encontra no Brasil um mercado para exportar. O valor do 
câmbio entre as moedas dos dois paises era bastante semelhante, não ocasionando para a 
Argentina, portanto, o problema que ela enfrentava para exportar para outros países, qual seja, 
o alto preço de seus produtos frente aos concorrentes locais. Além disso, o Brasil também 
implementou ações como privatização e abertura comercial, viabilizando um mercado para as 
exportações argentinas 

Durante a década de 90, a estrutura do comércio por tipo de bens manteve-se 
praticamente inalterada, com os produtos intensivos em recursos naturais inclusive 
aumentando sua contribuição para as exportações totais (BOUZAS). A Argentina diversificou 
suas exportações apenas no âmbito do Mercosul, sendo o Brasil o principal ator nesse cenário. 
Como resultado, houve um aumento da interdependência regional. A tabela a seguir nos dá 
uma boa idéia de como foram as relações comerciais entre Brasil e Argentina no período 1996 
a 2002. 

TABELA 3 - BALANÇA COMERCIAL ARGENTINA - BRASIL ENTRE 1996 E 2002  
ANO EXPORTAÇÃO* IMPORTAÇÃO* SALDO* CORRENTE DE COMERCIO* 

1996 6.805 5.170 1.635 11.975 
1997 7.941 6.770 1.171 14.711 
1998 8.023 6.748 1.275 14.772 
1999 5.812 5.364 448 11.176 
2000 6.842 6.233 610 13.075 
200! 6.206 5.002 1.204 11.209 
2002 4.743 2.342 2.401 7.085 

FONTE AL1CEWEB 
* Valores em Milhões de Dólares 
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Já no ano de 1996, da crise mexicana, a Argentina possui um forte superávit 
comercial com o Brasil. Nos dois anos seguintes os laços comerciais existentes entre os dois 
países se aprofundam, e sua corrente de comércio (exportações mais importações) salta de 
11,9 milhões de dólares FOB para 14,7 milhões em 1998. Embora as importações de produtos 
brasileiros também tenha crescido, as exportações para o Brasil evoluem de 6,8 milhões de 
dólares FOB em 1996 para cerca de 8 milhões de dólares em 1998. 

O Brasil representou uma solução temporária para uma crise iminente do país 
vizinho. Como se não bastasse a situação de demanda interna deprimida, os produtores 
argentinos ainda eram obrigados a conviver com a forte e constante concorrência de produtos 
importados em seu mercado, que entravam a preços competitivos por causa da facilidade que 
o regime cambial lhes permitia. Em outros mercados mundo afora os produtos argentinos 
encontravam muitas dificuldades para concorrer. Com o Brasil eles não tinham esses entraves, 
e desaguaram boa parte de sua produção no mercado consumidor brasileiro. 

Entretanto, o Brasil também viria a ter problemas. Desde a crise cambial mexicana 
no final de 1994, o governo brasileiro havia passado por alguns momentos de tensão com sua 
política cambial. As crises Russa e Asiática haviam provocado uma perda de cerca de US$ 35 
bilhões em reservas internacionais (NISH1J1MA; TONOOKA, 1999). O país lançou mão de 
uma série de medidas destinadas a acalmar as expectativas dos investidores internacionais. 
Essas medidas foram desde um acordo com o Fundo Monetário Internacional até propostas de 
cortes de despesas e aumentos de arrecadação imediatos. 

Se não de todo inócuas, estas medidas não foram suficientes para restabelecer a 
confiança dos investidores estrangeiros na economia brasileira. Com a moratória declarada 
pelo governador do Estado de Minas Gerais em janeiro de 1999 (N1SHIJIMA; TONOOKA, 
1999) os mercados financeiros começaram a demonstrar seus primeiros sinais de preocupação 
com relação a sustentabilidade da política cambial brasileira. Esse período é marcado por 
fortes perdas de reservas internacionais do Brasil, que se encontrava sob ataques 
especulativas. Alguns dias depois o Banco Central anunciou o abandono da política de bandas 
cambiais. A desvalorização foi pesada, e no início de março a taxa de câmbio já era de R$ 
2,16 (N1SHIJIMA; TONOOKA, 1999) 
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O efeito desta crise brasileira foi terrível para a Argentina. Com cerca de 1/3 das 
exportações direcionadas para o Brasil, com o qual obtinha um superávit comercial anual 
entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão desde 1996, o país viu este valor diminuir para US$ 448 
milhões em 1999 e a participação do Brasil nas exportações totais cair para menos de 25% 
(NISHIJIMA; TONOOKA, 1999). Ao desvalorizar sua moeda, o Brasil fecha a última porta 
para as exportações argentinas e torna insustentável a manutenção do Plano Cavallo. 
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5 O PERÍODO 1995-2001 

Apesar do sucesso inicial que o Plano Cavallo trouxe à economia argentina suas 
limitações ficaram evidentes nos anos que se seguiram. Um sistema de currency board, por 
definição, estabelece um sistema monetário quase que exclusivamente gerenciado pelas forças 
de mercado. A oferta de dinheiro na economia é determinada pelo montante de reservas 
estrangeiras detidas pelo Banco Central. Em outras palavras, a taxa de crescimento da 
economia é altamente dependente do fluxo de capitais que entra, e que sai do país. O tamanho 
e a direção dos fluxos de capitais são determinados, em parte, pelas políticas econômicas do 
país em questão. Como a Argentina havia recuperado a confiança dos investidores, também o 
aporte de capitais feito no país havia aumentado. Entretanto, fica evidente o papel central que 
as condições nos mercados financeiros internacionais possuem nesta situação. O capital 
internacional irá favorecer determinado país somente se os investimentos lá forem mais 
lucrativos do que em outros lugares. Mesmo quando os capitais chegavam em abundância à 
Argentina, era possível entender que uma mudança nas condições do mercado internacional 
forças completamente fora do controle do país - poderiam vir a diminuir, ou até mesmo 
reverter aquele fluxo de capitais, indeterminando, assim, a base sobre a qual se dera o 
espetacular sucesso econômico da nação até então. 

PRATES7 , citado por SENHORAS (2003), afirma que quando um país adota uma 
política econômica que pode ser posta em xeque, a qualquer momento, por uma alteração das 
condições internacionais, alheias aos seus esforços internos, então este país é vulnerável 
externamente, sendo que crises cambiais são a principal forma de manifestação dessa 
vulnerabilidade 

Dentro desta perspectiva, os anos que se seguiram à fase de expansão e euforia pela 
qual passara a economia argentina tiveram fases distintas. Em 1995, o PIB argentino sofre 
uma retração de 2,9%, algo surpreendente para uma economia que vinha exibindo altas taxas 
de crescimento até então. A tabela abaixo apresenta alguns indicadores da economia argentina 

P R A T E S . D M. -Abertura Financeira e Vulnerabilidade Externa". In CARNEIRO. R. M. et alii. Gestão 
Estatal no Brasil - Armadilhas da Estabilização São Paulo: Editora da FLTNDAP. 2000 
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no período analisado: 

TABELA 4 - INDICADORES MACROECONÔMICOS DA ARGENTINA ENTRE 
1994 -2001 
INDICADOR 1994 1995 1996 1997 

Crescimento do PIB 5,8% -2,9% 5,5% 8,0% 
Desemprego 11,5% 17,5% 17,2% 14,9% 
Inflação(1) 4,2% 3,4% 0,2% 0,5% 
Conta Corrente (2) -10.979 -5.118 -6.769 -12.137 
Conta Capital e Financeira(") 13.781 7.701 12.249 17.709 
Variação de Reservas Internacionais u ) 682 -102 3.882 3.273 

INDICADOR 1998 1999 2000 2001 
Crescimento do PIB 3,8% -3,4% -0,8% -4,4% 
Desemprego 12,9% 14,3% 15,1% 17,4% 
Inflação(1) 0,7% -1,2% -0,9% - 1 , 1 % 
Conta Corrente (2) -14.482 -11.944 -8.981 -3.291 
Conta Capital e Financeira^' 18.354 13.772 8.737 -5.439 
Variação de Reservas Internacionais (2) 3.438 1.201 -439 -12.083 
FONTE: CEPAL/INDEC 
(1) Inflação na Capital Federal e Grande Buenos Aires 
(2) Em Milhões de Dólares 

Como podemos observar na tabela 6, o PIB nacional sofreu uma queda no ano de 
1995, recuperando-se no ano seguinte e apresentando altas taxas de crescimento até 1999, 
quando cai novamente para não se recuperar mais. Esses periodos de queda do PIB, de 
maneira geral coincidem com variações negativas das reservas internacionais argentinas, 
salvas algumas defasagens temporais. Em 1995, ano da primeira queda do PIB, as reservas 
internacionais também variam de maneira negativa. Quando estas se recuperam no ano 
seguinte, também o PIB apresenta um aquecimento, saindo de uma retração de 2,9% para uma 
taxa de expansão de 5,5%. 

Esta si tuação nos leva a um segundo ques t ionamento , qual seja, quais os 
fatores que explicam o sucesso do plano em seus pr imeiros anos e um re tumbante 
fracasso nos anos subseqüentes? 
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5.1 A CRISE DO MÉXICO - 1994-95 

Em 1994 o governo mexicano se viu obrigado a tomar medidas que controlassem a 
crise que se anunciava sobre seu país. O governo elevou o limite superior da banda cambial 
em 15%, anunciando a intenção de flexibilizar a margem de manobra da política econômica. 
Entretanto, esta decisão não foi suficiente para convencer o mercado, que entendeu tal medida 
como um indicativo de uma breve desvalorização da moeda local (o peso) e especulou contra 
ela. Seguiu-se uma acintosa depreciação da moeda doméstica, gerando inflação e recessão 
Este movimento aumentou a aversão dos investidores internacionais em aplicações na 
América Latina, que foi prejudicada pela diminuição da entrada de recursos externos 
(OLIVEIRA, 2003). Como não poderia ser diferente, a crise mexicana repercutiu 
negativamente também sobre a entrada de recursos externos na economia argentina. O fluxo 
de entrada de recursos externos via balança de capitais do balanço de pagamentos da 
Argentina caiu violentamente, de US$ 14,1 bilhões em 1993 para US$ 7,7 bilhões em 1995, o 
que levantou a primeira dúvida sobre o modelo, a de que ele fosse sustentável apenas num 
contexto de alta liquidez internacional. 

O temor dos invest idores internacionais de uma reedição da crise mexicana 
em território argentino obrigou a Argent ina a aumentar a taxa de ju ros para conter a 
forte retirada de recursos do país. Nesse ano de 1995, a fuga de capitais, a alta de 
juros , a queda de invest imentos e a baixa de consumo fizeram com que o PIB tivesse 
uma variação negat iva de 2 ,9%. a primeira queda de todo o período, e o desemprego 
batesse na cada dos 17,5%. 
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TABELA 5 - TAXA DE JUROS DE DEPÓSITOS - 1991 A 2001 
Ano(1) Taxa em pesos % Taxa em dólares % 
1991 49,88 0,00 
1992 62,68 0,00 
1993 31,10 20,73 
1994 32,19 21,89 
1995 32,85 25,44 
1996 26,98 21,10 
1997 28,58 22,45 
1998 27,24 22,49 
1999 34,33 24,26 
2000 39,47 30,11 
2001 25,00 27,85 

FONTE: BCRA 
(1) Taxa Vigente no Mês de Dezembro 

A tabela acima mostra com maior precisão a ocorrência deste fenômeno. A taxa de 
juros dos depósitos em dólar teve um expressivo aumento no ano de 2005, saltando de 
21,89% para 25,44%. Esta taxa só viria a ser ainda mais alta nos anos 2000 e 2001, já na fase 
de agonia do Plano Cavallo. Além disto, estes dados mostram com clareza a necessidade que 
a Argentina possuía de atrair capitais internacionais para equilibrar seu balanço de 
pagamentos, via conta capital, visto que a conta corrente era altamente deficitária. Era a 
natureza do Plano. Ele dificultava as exportações de produtos nacionais, jorrando artigos 
importados para os mercados locais e deixando a balança comercial deficitária Com isto, 
criava-se a necessidade de atrair capitais internacionais. Para que eles viessem em 
abundância, era preciso oferecer uma taxa de juros alta, para que o mercado fosse atrativo, e 
deixar que eles circulassem livremente, sem qualquer tipo de controle. 

O chamado "efeito-tequila', termo utilizado para designar os impactos causados 
pela crise mexicana sobre a entrada de recursos externos nos países emergentes, também 
evidenciou a alta vulnerabilidade do sistema bancário argentino a movimentos imprevistos. O 
sistema bancário nacional viu-se frente a um problema de liquidez, e não teve o socorro do 
Banco Central impedido de atuar como emprestador de última instância. Segundo a revista 
ISTO É (22/02/1995), em dezembro de 1994 o banco Extrader havia fechado suas portas, e as 
operações do banco Finansur tinham sido suspensas por um mês. Para impedir a quebradeira 
do sistema financeiro nacional o governo argentino promoveu uma significativa 
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reestruturação deste sistema, fortemente marcada pela entrada de bancos estrangeiros. A 
desnacionalização do sistema bancário argentino passava a se configurar como principal base 
de sustentação da estabilidade financeira do país. Isto porque havia a crença, por parte das 
autoridades argentinas, nos laços existentes entre estas instituições e suas matrizes, que 
atuariam no sentido de facilitar a entrada de recursos externos no país para salvaguardar os 
bancos e o sistema de pagamentos em períodos de crise. De acordo com OLIVEIRA (2003), 
em setembro de 1998 dos dez maiores bancos do país, sete eram estrangeiros. Mais do que a 
venda dos bancos nacionais para instituições estrangeiras, ocorreu um enxugamento do 
sistema bancário argentino. Os bancos menores, com menos forças para resistir à crise, ou 
foram eliminados, ou foram incorporados pelas instituições maiores, com mais fôlego, em sua 
grande maioria estrangeiras. Do final de 1994 para o final de 1995 esse fenômeno foi bastante 
marcante. A redução do número de instituições bancárias foi da ordem de 23%, chegando a 
50% em todo o período de vigência do Plano de Conversibilidade. Ou seja, em uma década, a 
quantidade de bancos existentes na Argentina foi reduzida pela metade 

TABELA 6 i - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA ARGENTINA - 1990 A 2002 

Ano(1) Bancos Públicos Bancos Privados 
Instituições 

Financeiras Nâo-
Bancárias 

Total do Sistema 
Financeiro 

1990 36 134 51 221 
1991 35 134 50 219 
1992 36 131 44 21 1 
1993 34 133 39 206 
1994 ~» -> J>J> 135 37 205 
1995 31 96 30 157 
1996 24 96 26 146 
1997 19 95 25 139 
1998 16 86 23 125 
1999 16 76 24 1 16 
2000 14 75 24 1 13 
2001 13 72 22 107 
2002 16 62 21 99 

FONTE: ASSOCIAÇÃO BANCARIA ARGENTINA 
(1) Situação Referente ao Mês de Dezembro 
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5.2 O FIM DO SONHO 

A partir da crise do México a Argentina começou a entrar num círculo vicioso do 
qual não conseguiria mais sair. O país tinha dificuldades em fechar o balanço de pagamentos 
o que o obrigava a aumentar a taxa de juros do país, visando a atração de financiamentos 
externo e interno voluntários, e a fazer empréstimos no exterior, aumentando sua dívida 
externa. Além de realizar novos empréstimos, o impacto da elevação dos juros sobre o 
endividamento do setor público atuava no sentido de agravar a percepção dos investidores 
internacionais a respeito da incapacidade do governo argentino de honrar suas obrigações. O 
câmbio fixo impedia a expansão das exportações e, consequentemente, o crescimento da 
balança comercial e da conta corrente. Para fazer frente a estas dificuldades, o governo 
argentino adotava medidas ortodoxas de ajuste fiscal, agravando a recessão e o desemprego 
(SENHORAS, 2003) 

Na segunda metade da década de 90, uma nova situação conjuntural, criada por um 
extraordinário crescimento estrutural da produtividade da economia americana e pela 
valorização do dólar em relação às moedas dos principais parceiros comerciais da Argentina, 
acabou por agravar à tendência à recessão do modelo argentino. A partir de 1996, a economia 
americana iniciou um período de excepcional ganho de eficiência produtiva em função das 
chamadas novas tecnologias de informação (REVISTA PRIMEIRA LEITURA, 2001) . A 
maioria dos países do mundo desenvolvido procurou defender-se com a desvalorização de 
suas moedas. E a época do chamado superdólar e, infelizmente, para a Argentina, do 
superpeso. Produzir qualquer coisa no país ficou caro demais, e sua produção industrial 
despencou 

Entretanto, os superávits que a Argentina mantinha em suas relações comerciais 
com o Brasil retardaram aquilo que já se configurava como inevitável, o colapso do sistema 
monetário de paridade peso-dólar. Os ganhos de produtividade da economia, que tinham 
vindo como resultado do processo de reformas econômicas e privatizações não foram 
suficientes para compensar a política do peso forte. A partir de 1999, ano da desvalorização 
do Real, a situação argentina só se fez agravar. O fluxo de entrada de recursos externos caiu 
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bruscamente, o crescimento deu lugar à recessão, e esta provocou uma diminuição do déficit 
em conta corrente, pelo simples fato de não haver renda suficiente para o consumo. 

A manutenção da paridade cambial era cada vez mais incompatível com a 
necessidade de ajustamento das contas externas. A existência de uma relação fixa entre a base 
monetária e o nível de reservas internacionais fazia diminuir, em momentos de saídas de 
capitais externos (perda de reservas internacionais), a quantidade de moeda na economia, o 
que acaba se configurando como uma política monetária contracionista, ainda que o desejo do 
governo fosse na direção contrária. Ele não tem muita capacidade de intervir nesta questão, ja 
que abriu mão de seu direito de conduzir a política monetária do país, delegando-o ao livre 
desejo dos investidores internacionais 

Sem moeda na economia era inevitável que houvesse uma queda no nível de 
atividade econômica, o que, por sua vez, reduzia o nivel de importações e aumentava o de 
exportações, melhorando o balanço de comércio do país. 

No ano de 2001 a Argentina encontrava-se à beira do caos. Tanto a conta corrente 
quanto a conta capital e financeira do balanço de pagamentos eram deficitárias, e a perda de 
reservas internacionais foi de US$ 12 bilhões. O PIB do país decresceu em 4,4% e o índice de 
desemprego chegou à 17,4%. Era o Plano de Conversibilidade do peso, esse sofisticado 
arranjo institucional implantado no auge do processo hiperinflacionário em 1990, enfim 
mostrando sua verdadeira cara: economia estagnada, desemprego, ausência de investimentos 
e, pior, falta de esperanças. 

A solução definitiva para esta armadilha, bastante complicada do ponto de vista 
político foi o abandono definitivo do sistema de currency board, do sistema bimonetário e da 
Lei de Conversibilidade. 

Ao término desse período, o saldo era extremamente negativo, traduzido em 
empobrecimento da população e ainda mais concentração de renda. O inevitável aconteceu 
Se foram os mais pobres que começaram a pagar a conta do ajuste, por meio de cortes 
governamentais em programas sociais, ela também foi apresentada à classe média. Em 1985, 
apenas 9% da população argentina estava abaixo da linha de pobreza, determinada por uma 
renda mínima de US$ 490,00 mensais para uma família de quatro pessoas (REVISTA 
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PRIMEIRA LEITURA, 2001). Parece um valor bastante alto dada a realidade brasileira, por 
exemplo. Mas se trata de um país em que a moeda local está atrelada ao dólar desde 1991, em 
que os gastos do povo também se medem em dólares. Passados 10 anos do Plano Cavallo, 
esse percentual chegava a 39% da população. A classe média empobreceu. Como se não 
bastasse o sistema não ter distribuído renda, ele a concentrou. Em 1994, os 10% mais ricos da 
população detinham 24% do PIB. Em 2001, detinham 37% (REVISTA PRIMEIRA 
LEITURA, 2001). 

A tabela abaixo mostra o comportamento da renda per capita Argentina durante a 
vigência do Plano Cavallo. 

TABELA 7 - PIB PER CAPITA DA ARGENTINA -
1991 - 2001 

A N O USS 
1 991 2 .380 ,00 
1992 6.1 70 ,00 
1993 7 .270 ,00 
1 994 8 .060 ,00 
1995 8 .030 ,00 
1 996 8 .380 ,00 
1 997 8 .950 ,00 
1 998 8 .030 ,00 
1999 7 .780 ,00 
2000 7 .690 ,00 
2001 7 .210 ,00 

FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL 

A tabela deixa evidente o sucesso que o Plano teve em seus primeiros anos, não só 
derrubando a inflação e promovendo o crescimento, como vimos anteriormente, mas também 
aumentando consideravelmente o PIB per capita do país. Em 1991 o valor dele era de apenas 
USS 2380,00. Este valor iria saltar para USS 8950,00 em 1997. quando então começa a cair 
Neste intervalo de seis anos o crescimento na renda per capita da população foi da ordem de 
276%, uma marca certamente bastante expressiva. Entretanto, quando os problemas 
argentinos se agravam, e o Plano caminha para seu final, as conseqüências se fazem sentir 
também sobre a renda dos argentinos. Em 2001, quando o Plano é finalmente abandonado, o 
PIB per capita já havia sido reduzido aos níveis de 1993, regredindo quase uma década. A 
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falta de renda, e pior, a crescente concentração dela. se fez sentir em menor consumo de 
produtos, menores investimentos, falta de esperança, e na grande recessão por qual os 
argentinos passaram neste período. 

Se é verdade que a pobreza na Argentina evoluiu a passos largos durante o curso de 
todo o século XX, também é marcante a enorme contribuição que o Plano Cavallo, a despeito 
da ilusão inicial, deu a esse triste processo. 
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6 CONCLUSÕES 

A situação de caos econômico vivida pela Argentina no início da década de 1990 
pedia por ações urgentes. Neste sentido, o Plano Cavallo surgiu como uma alternativa 
inteligente de solução para o país, derrubando a hiperinflação e reativando os negócios. 
Certamente, a Argentina não sairia do processo hiperinflacionário sem um período de câmbio 
fixo e moeda lastreada por algum ativo fixo de volume limitado. Ancorar a economia para sair 
da hiperinflação é, ademais, um modelo clássico de ajuste, tanto quanto é clássico abandonar 
a âncora tão logo se alcance a estabilização. Os problemas do pais vizinho começam quando 
eternizam o que era para ser transitório. O erro foi, a partir de seu extraordinário sucesso 
inicial, imaginar que o que era uma transição acabaria por se tornar todo o caminho. 

Domingo Cavallo acreditava na validade do plano, e com ele a grande maioria da 
população argentina. Era bastante difundida pela comunidade internacional a idéia de que os 
argentinos estavam felizes com seus alinhamentos aos desejos norte americanos. Certa feita, 
durante a década de 90, um ex-ministro chegou a afirmar que haviam "relações carnais" entre 
a Argentina e os Estados Unidos. Provavelmente ele não se atentou ao fato de quem era o 
parceiro dominante na relação, o que talvez o fizesse se arrepender da metáfora. 

Cavallo baseou suas esperanças na crença de que a economia argentina era forte o 
bastante para competir com a economia americana, ou que o valor do dólar cairia rápido o 
suficiente para alcançar o valor do peso. Tivesse o valor do dólar caído mais rapidamente, 
tivesse a economia americana desacelerado mais tarde ou as taxas de juros caído mais cedo, 
tivesse o presidente americano sido mais simpático com os sul-americanos, o sucesso teria 
continuado. Infelizmente, para eles, nada disso aconteceu e o fracasso do plano foi inevitável. 

Não me parece prudente que se abra mão do direito de se decidir sobre a política 
monetária do país, inclusive tirando do próprio Banco Central a habilidade de agir como 
emprestador de última instância. Qualquer acontecimento internacional impacta diretamente 
sobre a economia nacional, sem que se possa nem mesmo flutuar o valor da moeda para 
amenizar os danos. Enquanto o cenário internacional for favorável, haverá prosperidade 
dentro do país. Porém, os humores dos investidores internacionais podem mudar a qualquer 
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momento, a despeito de tudo que está sendo feito pela economia doméstica, e todos os ganhos 
anteriores se exaurem rapidamente, enquanto o governo assiste a tudo com as mãos atadas. 
Foi o que aconteceu com a Argentina. A fase de extraordinário êxito do Plano coincidiu 
justamente com um cenário externo favorável, que fez com que chovessem dólares para 
dentro da economia nacional, permitindo investimentos e a expansão dos negócios. Alterado o 
cenário com a crise do México em 1994, e com todas as outras que se seguiram, a Argentina 
entrou num ciclo do qual não conseguiu sair, até que terminasse por abandonar o modelo que 
tanto a iludia. Não sem antes causar grandes danos sociais e na auto-estima do povo. 
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