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19 de setembro de 2018

Destaque Depec - Bradesco

Argentina: Nova crise de confiança, novo acordo com o FMI

O recrudescimento da crise cambial na Argentina das últimas semanas deve ser visto em um contexto

mais amplo de aumento da aversão ao risco em relação aos mercados emergentes. O ambiente de

crescente incerteza geopolítica, tensões comerciais e aumento da divergência do crescimento de diferentes

regiões (com encolhimento das expectativas de crescimento para a economia mundial como um todo) tem

levado à redução do apetite ao risco da classe de ativos de mercados emergentes. Países com fundamentos

mais frágeis e com maior necessidade de captar recursos externos têm sido os mais afetados, e a Argentina

se destaca nesses critérios.

Em questionamento mais explícito dos mercados desde abril, o gradualismo dos ajustes

macroeconômicos na Argentina voltou a gerar desconfiança entre os agentes, em um movimento que

levou a nova onda de intensa depreciação do peso no final de agosto. Desde a posse de Mauricio Macri, ao

final de 2015, a Argentina deu início a um processo de reorganização de sua política econômica após mais

de uma década de políticas mais intervencionistas, com o setor público no controle de importantes decisões

de alocação de recursos, inclusive controles setoriais e de preços. As políticas pretéritas acabaram isolando

o país cada vez mais do mercado internacional, além de promoverem um desalinhamento dos preços

relativos, o que custou uma aceleração da inflação com o reposicionamento mais recente dos preços

relativos.

Considerando que nenhum presidente não-peronista da Argentina eleito democraticamente (como é o

caso de Macri) terminou o seu mandato desde que Juan Perón chegou ao poder em 1946, é politicamente

compreensível que o governo tenha optado pelo gradualismo na implementação das medidas de ajuste

macroeconômico mais impopulares, como a redução das despesas com subsídios para energia elétrica ou

transportes públicos, congelados por anos.

Constantin Jancsó

Gráfico 1: Peso Argentino (ARS/US$)

Fonte: Bloomberg e Bradesco
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O governo esperava que o crescimento econômico gerado a partir da normalização econômica gradual e a

reinserção do país nos mercados globais facilitariam a implementação das medidas impopulares ao longo

do tempo. A sinalização inclusive era de continuidade da política macroeconômica com uma eventual

reeleição de Macri em 2019. Na prática, o governo acabou manejando a taxa de câmbio para ancorar as

expectativas de inflação.

A estratégia funcionou enquanto permanecia o quadro de abundância nas condições de liquidez do

mercado internacional de capitais. Os mercados internacionais incialmente deram o benefício da dúvida ao

governo e reabriram as portas para emissões argentinas, com emissões de títulos de 100 anos chegando a

US$ 2,75 bilhões em junho de 2017. Os recursos obtidos no mercado externo eram convertidos em pesos

para financiar o déficit público, atendendo também a demanda interna por moeda estrangeira.

No entanto, a partir do momento em que as economias emergentes passaram a enfrentar condições de

liquidez mais restritivas, a Argentina figurou entre as economias mais afetadas pelos mercados. Isso

porque se levaram em conta o expressivo déficit nas contas externas (amplificado em 2018 pela seca e seus

efeitos sobre as exportações agrícolas), a inflação em alta e a dependência de recursos externos para

financiar o elevado déficit fiscal. Para uma discussão mais detalhada das vulnerabilidades da Argentina, veja

o Destaque DEPEC “Política econômica na Argentina e efeitos sobre o Brasil” de 9 de maio de 2018.

Após o primeiro teste dos mercados ao país, a Argentina buscou um programa com o FMI em 7 de junho

(aprovado pela diretoria executiva do fundo em 20 de junho). O programa assegurava recursos de curto

prazo para o financiamento público em contrapartida à promessa do governo de acelerar o ritmo de

implementação do ajuste fiscal. Condições mais restritas de liquidez, entretanto, não permitiram a

implementação do ajuste, em particular o fiscal, de forma apenas gradual. O programa original de US$ 50

bilhões com o FMI destina parte dos recursos desembolsados pelo Fundo para o financiamento do setor

público.

Em contrapartida, a Argentina prometeu acelerar o ajuste fiscal, reforçar seu comprometimento com as

metas de inflação, reduzir a intervenção no mercado cambial e gradualmente por um fim ao

financiamento do Tesouro pelo Banco Central. Essas ações se dariam com o gradual resgate das Letras

Intransferibles e os Adelantos Transitórios da carteira do BCRA (os instrumentos que viabilizavam este

financiamento) bem como reduzir o estoque de Lebac (Letras do Banco Central de 30-45 dias, cuja rolagem

tem sido fonte constante de volatilidade).

O programa econômico acordado com o FMI enfrentou dificuldades quase que imediatamente, pois a

pressão inflacionária advinda da depreciação do peso no segundo trimestre pôs em dúvida a capacidade de

a Argentina cumprir as metas de inflação já em 2018. Além disso, o ambiente externo foi mais adverso do

que o antecipado, marcado pela crescente aversão ao risco de mercados emergentes.

Internamente, os esforços para acelerar o resgate das Lebac a partir do início de agosto também

contribuíram para a forte pressão cambial enfrentada pela Argentina nas últimas semanas. Reduzir o

estoque de Lebac era uma das metas do acordo com o FMI, pois praticamente todo o estoque desses papéis

(pouco mais de ARS 900 bilhões, ou cerca de US$ 30 bilhões no início de agosto) tinha que ser rolado

praticamente todos os meses. Havia grande temor que alguma dificuldade nos leilões mensais de rolagem

pudesse desencadear uma fuga para o dólar a ponto de desestabilizar a economia. A necessidade de grande

refinanciamento de dívida de curto prazo mantém o país muito vulnerável a qualquer mudança de humor

no mercado internacional.
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A nova regra, anunciada pelo BCRA em 13 de agosto, proibiu os bancos de rolarem Lebac para a carteira

própria. No leilão de rolagem, os bancos podem apenas apresentar ordens para a rolagem de títulos de

terceiros. As Lebac da carteira dos bancos teriam que ser trocadas por notas do Banco Central de 1 ano

(Nobac) ou letras de liquidez (Leliq). Pela política vigente, os detentores não-bancários de Lebac terão até o

final do ano para trocar seus títulos por outros instrumentos. Nos 30 dias até 13 de setembro, o estoque de

Lebac no mercado caiu de ARS 970 bilhões para ARS 594 bilhões, enquanto o estoque de Leliq aumentou de

ARS 97 bilhões para pouco menos de ARS 250 bilhões.

Reduzir o estoque de Lebac é um objetivo prudente de gestão da dívida, pois diminui o risco de rolagem

que tornava a Argentina refém dos investidores em momentos de maior tensão nos mercados. Mas o

contexto externo conturbado e as dificuldades internas fizeram com que parte dos recursos que estavam

em Lebac fossem direcionados para o mercado de dólar, alimentando a forte pressão cambial de agosto,

quando o peso estabeleceu o recorde mínimo histórico de quase ARS/US$ 40 (em 4 de setembro), apesar da

elevação da taxa básica de juro para 60% ao ano e da elevação do compulsório sobre posições cambiais.

A crise cambial também foi alimentada por inconsistências entre o discurso do governo e do FMI a

respeito das condições para a nova ajuda do fundo, que garantiria o auxílio financeiro do governo até o

final de 2019. A situação somente começou a ser controlada depois que o governo descartou totalmente o

gradualismo na sua política de ajuste e prometeu zerar o déficit primário já em 2019.

Um novo acordo com o FMI ainda está sendo negociado com base nas novas metas fiscais para 2019 e

2020, além das medidas de ajustes já anunciadas pelo governo. Mas a sinalização de ambas as partes é de

que as negociações têm sido produtivas e a expectativa é de que se chegue a um acordo que garanta o

financiamento da Argentina até o final de 2019 nos próximos dias.

Com relação ao novo programa fiscal, a Argentina prometeu entregar saldo fiscal primário equilibrado já

em 2019, ante déficit primário de 2,6%/PIB em 2018. Comprometeu-se ainda a gerar superávit primário de

1%/PIB em 2020.

Tabela 1: Argentina – Esforço Fiscal 2019 (%PIB)

Fonte: Ministerio de Hacienda e Bradesco

% PIB Descrição

Despesa Social +0,3 Despesas previdenciárias crescem conforme “Fórmula de 
Movilidad”, aumento de 2% nos beneficiários, demais 
despesas crescem conforme inflação

Gastos -1,6
Investimento Público -0,7 Corte de 50% (real)
Subsídios -0,5 Concentrado em tarifas elétricas e transporte público
Gastos Operacionais -0,2 Congelamento de contratações, aumento salarial limitado 

à inflação, corte de 20% em despesas reais com bens e 
serviços

Outros gastos -0,2 Corte de 20% em despesas reais com bens e serviços

Receita -1,3
Direitos de Exportação -1,1 ARS/US$ 4 de exportação primária; ARS/US$ 3 das demais 

exportações
Outras receitas -0,2 Imposto sobre Rendas de Propriedade, Ganho de Capital

AJUSTE TOTAL -2,6
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A tabela 1 mostra o plano do governo para gerar o esforço fiscal necessário para cumprir a nova meta de

resultado primário. O ajuste é obtido principalmente com a arrecadação obtida a partir do imposto sobre

exportações e com o corte de investimentos públicos. O investimento público é de fato a rubrica mais

facilmente ajustável do orçamento. Já o imposto sobre exportação é muito negativo para a competividade

das exportações argentinas, mas é um tributo difícil de evadir e deve gerar forte aumento na arrecadação

no curto prazo. Mesmo que as demais economias propostas pelo governo, como a redução real de 20% com

a compra de bens e serviços e o congelamento das contratações de funcionários públicos estejam sobre-

estimadas, o esforço fiscal nos parece ser crível. O principal desafio, em nossa visão, será como substituir as

receitas do imposto sobre exportações por outras receitas (ou cortes de despesa) a médio prazo, supondo

que esse imposto seja retirado no médio por conta do impacto negativo sobre a competitividade.

No entanto, a estimativa do governo de obter crescimento de 0,2%/PIB com a arrecadação de outros

impostos parece ser otimista demais, por não levar em conta o provável impacto da queda do

crescimento sobre a arrecadação. Nesse sentido, a experiência brasileira durante a recessão de 2015-16

serve como um alerta, pois a queda real da arrecadação tributária durante a recessão foi maior do que a

contração do PIB (entre 2013 e 2016, a arrecadação de impostos caiu de aproximadamente 19%/PIB para

17%/PIB). É evidente que a elasticidade da arrecadação sobre o PIB varia a depender da estrutura tributária

de cada país, importando: o peso dos impostos sobre lucros e dividendos, que tendem a ter elasticidade

maior; o espaço de recomposição de alíquotas em cada economia; o peso dos impostos sobre exportações

que podem ser mais elásticos ao se beneficiarem da intensa depreciação cambial, entre outros fatores.

Ainda é cedo para se avaliar o impacto da crise de confiança sobre a economia argentina.

Preliminarmente, reduzimos nossa projeção de crescimento econômico em 2018 de +1,0% para -1,5%,

refletindo a contração do consumo e do investimento. Supondo a estabilização da crise cambial e

projetando uma taxa de câmbio de ARS/US$ 40 ao final do ano, também elevamos nossa projeção para a

inflação em 2018 para 40%. Este cenário, é claro, fica condicionado ao fechamento de um acordo com o FMI

que permita ao governo começar a recuperar a credibilidade da política econômica.

As novas metas de inflação, ajustadas para os efeitos da depreciação do peso, prometem ser outro ponto

importante da negociação entre o FMI e Argentina. Vale lembrar que o cumprimento das metas de inflação

era um critério de avaliação do programa com o FMI aprovado em junho. Inclusive, o acordo estabelecia

duas bandas de tolerância, exigindo que a Argentina consultasse a equipe técnica do FMI caso a inflação

ficasse fora da banda interna, e sujeitando o acordo a uma reavaliação da diretoria executiva do Fundo caso

a inflação ficasse acima da banda externa. O novo acordo deve manter uma meta de inflação ambiciosa,

com o intuito de ancorar novamente as expectativas às metas de inflação estabelecidas pela autoridade

monetária. Já o cenário de médio prazo para a Argentina passa pela política econômica que irá vigorar após

a eleição de outubro de 2019, e pelo próprio sucesso do ajuste em curso.
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Gráfico 2: Inflação ao Consumidor e Metas de Inflação do Acordo com o FMI de junho/2018

Fonte: INDEC, FMI e Bradesco
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