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Resumo 
Durante o período da ditadura que vigorou na Argentina entre 1976 e 1983, a economia do país 
começou a se integrar ao mercado internacional. O presente artigo pretende avaliar a reforma do 
mercado financeiro bem como seus resultados ao longo da ditadura. Para isso lançaremos mão 
de dados estatísticos que tratem da balança comercial, do PIB, da inflação, etc. No entanto, 
todos estes dados são apenas a consequência das ações implementadas por um Estado que, 
certamente, não o fez sem a intervenção de grupos cujo poder de manobra era significativo. 
Nosso argumento é de que a ineficiência da administração pública está diretamente ligada ao 
desequilíbrio na atenção das demandas provocado por grupos com maior poder de manobra 
junto ao Estado. Tal ação acaba por favorecer os interesses da nação hegemônica e do capital 
financeiro internacional. 
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Abstract 
During the period of the dictatorship that was in force in Argentina between 1976 and 1983, the 
country's economy began to integrate into the international market. The present article intends 
to evaluate the reform of the financial market as well as its results throughout the dictatorship. 
For this we will use statistical data that deal with trade balance, GDP, inflation, etc. However, 
all these data are only the consequence of the actions implemented by a State that certainly did 
not do it without the intervention of groups whose power of maneuver was significant. Our 
argument is that the inefficiency of the public administration is directly linked to the imbalance 
in the attention of the demands provoked by groups with greater power of maneuver with the 
State. Such action ultimately favors the interests of the hegemonic nation and international 
financial capital. 
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O Regime Militar e o liberalismo argentino 

 

Neste artigo vamos avaliar brevemente a abertura do mercado de capitais na 

Argentina bem como seus resultados ao longo da ditadura. Os agentes que compunham 

a máquina administrativa do Estado durante o regime não conseguiram organizar as 

ações sem que isso gerasse mal-estar entre seus membros e provocasse dissidências 

importantes. Passado o primeiro momento de consenso em torno do golpe, essas 

fissuras ganharam impulso e tiveram papel determinante no desfecho do regime 

militar.Para entender como esses conflitos se deram, vamos considerar a atuação dos 

agentes que compunham a ossatura do Estado, pois os mesmos podiam agir e agiam no 

sentido de beneficiar certos setores sociais, o que inevitavelmente provocava conflitos 

no interior do aparelho de Estado, uma vez que todos os setores sociais estavam ali 

inseridos.2 

Para completar o quadro de análise é necessário traçar a relação das ações 

adotadas internamente com a conjuntura internacional, de modo a estabelecermos as 

conexões destas reformas ocorridas na Argentina inseridas em uma lógica que 

compreende a política econômica mundial. O comportamento do mercado financeiro 

internacional tem importância central em função do forte impacto do mesmo na 

Argentina a partir da abertura do mercado de capitais promovida pela equipe do 

ministro Martínez de Hoz. Seguindo o raciocínio de Gramsci, também é preciso 

perceber as relações que se dão entre as grandes potências e as demais nações. Na 

medida em que as primeiras tecem uma série de influências sobre as demais e ainda 

desfrutam de uma certa autonomia no cenário mundial. Essa abordagem será importante 

para entendermos porque certos grupos tiveram suas demandas atendidas prontamente 

em detrimento de outros.3 

 

 

O cenário econômico pré-golpe 

 

                                                           
2POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. 4 ed. São Paulo, Paz e Terra, 2000. 
3GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, volume 3. Maquiavel - notas sobre o Estado e a Política. – 3° 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Pág.281. 
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Nos últimos anos da administração peronista, a economia argentina conviveu 

com graves dificuldades para controlar os gastos públicos. A partir de 1973, com o 

retorno de Perón do exílio, foi dada sequência a política de substituição de importações 

e concessão de subsídios para promover as exportações. Em função disso, o déficit 

fiscal em 1974 foi de cerca de 6,5% do Pib. Mas, a produção agropecuária cresceu 6,2% 

e a produção industrial 6,1%. Impulsionado ainda pelos setores da construção e de 

serviços, o Pib registrou um crescimento de 6,5%.4 Já no ano seguinte, a manutenção 

dos gastos públicos faria o déficit fiscal chegar a 10%. Contribuíram para esse dado o 

corte de impostos para exportação e o incremento dos subsídios à produção para 

exportação. Mas, os resultados desta vez não foram animadores. O câmbio era mantido 

estável como estratégia de controle de preços, mas a inflação avançava na medida em 

que o governo recorria a emissão de moeda como meio de combater o déficit fiscal. O 

câmbio estável mantinha o peso valorizado, dificultando as exportações. O setor 

agropecuário encolheu 3,5% enquanto a indústria recuou 2,8%, com o Pib fechando o 

ano em queda de 1,3%. A inflação alcançou 192,4%, depois de ter chegado a apenas 

20% no ano anterior. Apesar dos esforços, a inflação seguiu pressionando e atingiu 

566,3% no acumulado entre março de 1975 e março de 1976. A previsão para o ano 

seguinte estava na casa dos 800%.5 

O fator que mais pressionava a inflação era a emissão de moeda como meio para 

combater o alto déficit fiscal. Em 1975 a queda das exportações e o aumento das 

importações que, entre outros fatores, ocorreram em função do peso valorizado, 

prejudicaram os resultados da balança comercial e continuaram a consumir as reservas. 

A capacidade do Estado de cumprir os compromissos financeiros assumidos em anos 

anteriores, ficou bastante reduzida. O governo então recorreu ao FMI e ao 

endividamento externo para recompor as reservas que entre janeiro de 1974 e dezembro 

de 1975 tinham caído de 1 bilhão e 400 milhões de dólares para apenas 618 milhões de 

dólares.6 

A urgência da situação fez com que o então ministro da economia Celestino 

Rodrigo lançasse o plano conhecido como “Rodrigazo” em junho de 1975. Esse plano 

consistia basicamente em uma forte desvalorização do peso de modo que isso 

produzisse melhores resultados na balança comercial e aumentasse as reservas, e no 

                                                           
4 Fonte: BCRA. Memoria Anual1976. 
5 Id. 
6 Id. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Liberalismo na Argentina: 

O impacto das reformas do setor financeiro realizadas durante a ditadura de 1976 

 

 

4 

aumento das tarifas públicas para reabastecer os cofres e combater o déficit. Os preços 

do gás, da gasolina, da eletricidade e dos transportes públicos foram reajustados acima 

de 100%, enquanto os preços dos demais produtos e serviços foram liberados, exceto 

uma lista de 30 produtos considerados básicos pelo governo. Junto a essas ações de 

curto prazo, Rodrigo anunciou outras a serem cumpridas no médio e longo prazo como 

a privatização de estatais, o tratamento igualitário a ser dispensado tanto a empresas 

nacionais como estrangeiras, uma reforma tributária e diversas medidas para controlar 

as importações. De certo, essas medidas estavam na esfera das condicionalidades 

impostas pelo FMI quando da concessão do empréstimo. O ministro afirmou que esse 

pacote de reformas ajudou a conseguir recursos no exterior para cumprir os 

compromissos externos do mês de junho.7 

É possível perceber nas medidas anunciadas pelo “Rodrigazo” o início da 

tentativa de adotar medidas liberais na economia. A pressão da classe empresarial e a 

perspectiva de golpe que ameaçava o governo pode estar relacionada com a aceitação 

do governo peronista das medidas anunciadas pelo ministro da economia. O fato é que a 

classe trabalhadora não aceitou passivamente as mudanças por entender que arcaria com 

os custos da mesma. Nesse momento o conflito de demandas paralisou as ações do 

Estado na medida em que a resistência dos trabalhadores se impôs como empecilho 

determinante, o que se materializou na falta de apoio político às reformas. 

Os aumentos anunciados no “Rodrigazo” tiveram impacto imediato no poder de 

compra dos salários dos trabalhadores e dobraram a inflação nos meses seguintes. 

Imediatamente os sindicatos se mobilizaram contra as medidas e pressionaram por 

reajustes salariais que, devido à pressão da representação trabalhista, foram concedidos. 

Dessa forma, a inflação ganhou um novo impulso pois os reajustes salariais logo 

impactaram no ajuste dos preços que estavam liberados.  

O fato é que pela primeira vez.um governo peronista lidava com as 

condicionalidades do Fundo. O “Rodrigazo” atingia duramente uma parcela 

significativa do eleitorado peronista, os trabalhadores. Estes possuíam significativo 

poder de manobra dentro do aparelho estatal. A falta de apoio da classe trabalhadora às 

novas medidas se tornou um obstáculo importante. Qualquer pacote de reformas precisa 

contar com um importante apoio político interno que permita ao governo suportar as 

                                                           
7BRENTA, Noemí. El rol del FMI en el financiamiento externo de la Argentina y su influencia sobre la 
política económica entre 1956 y 2006. 1ª. ed., Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Ciencias Económicas, Colección Tesis de Doctorado, 2008. Pág.116. 
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pressões e sustentar as mudanças. É importante destacar que, o Fundoestabelecia as 

condicionalidades sem avaliar o quadro político interno e os impactos das medidas 

sobre os mais variados setores sociais. Não raro as reações dos segmentos mais afetados 

pelas mudanças econômicas mobilizavam setores do aparelho estatal que travavam a 

realização das mesmas.8 

A classe trabalhadora mantinha canais de comunicação direta com o Estado 

através dos principais sindicatos do país e da CGT (Confederação Geral dos 

Trabalhadores), por onde apresentava suas demandas. O empresariado industrial, 

financeiro e latifundiário, mantinha certo poder de manobra junto ao Estado, mas atuava 

frequentemente na defensiva devido à capacidade de ação da representatividade 

trabalhista. Por isso a classe dos grandes empresários, segundo Palermo, desde 1973 já 

atuava no sentido de apoiar uma tomada do poder que culminasse em melhores 

condições de negócios. A morte de Perón em 1974 acelerou as ações nesse sentido de 

modo que em 1975 a Assembleia Permanente de Entidades Sindicais Empresariais já 

criticava abertamente a ineficiência estatal e apoiava as ações que levariam ao golpe 

militar do ano seguinte. Isabel Perón não conseguia convencer os setores militares e o 

grande empresariado da sua capacidade de mudar o cenário econômico e controlar os 

sindicatos.9 

Na tentativa de conter os exagerados aumentos salariais que impediam a 

contenção da inflação, o governo decidiu criar o Instituto Nacional do Salário que tinha 

como objetivo avaliar o nível dos aumentos a serem concedidos trimestralmente. A 

contenção dos salários juntamente com as ações de incentivo à exportação, faziam o 

governo crer num impacto positivo na balança comercial.10 Mas, as exportações não 

cumpriram a função esperada, pois eram prejudicadas pela política cambiária. A carne e 

outros produtos importantes para a exportação como a lã, o açúcar, os cereais, tiveram 

baixa nos preços internacionais ou colheitas muito abaixo do esperado. A balança 

fechou o ano mais uma vez em déficit. Ao mesmo tempo, o pacote de reformas 

anunciados durante o “Rodrigazo” demorava a se cumprir, principalmente a reforma 

tributária. A situação das reservas internacionais fez o governo recorrer ao FMI 

                                                           
8 Ibid. Pág.84. 
9 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. 
10BRENTA, Noemí. El rol del FMI en el financiamiento externo de la Argentina y su influencia sobre la 
política económica entre 1956 y 2006. 1ª. ed., Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Ciencias Económicas, Colección Tesis de Doctorado, 2008. Pág.119. 
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novamente nos primeiros meses de 1976, porém desta vez o Fundo negou o 

empréstimo. Ao total foram quatro memorandos tentando negociar um novo acordo que 

emitiria um sinal positivo para o mercado internacional e facilitaria a captação de mais 

recursos.11 

O novo ministro da economia, Emilio Mondelli, tentou convencer o Fundo de 

que implementaria uma série de medidas buscando o equilíbrio das contas públicas, 

mas, desconfiado de que o governo não teria condições de cumprir as reformas 

propostas pelo ministro, o FMI recusou o acordo, enviando um sinal negativo para o 

mercado. 

Também incomodava a situação fiscal, pois o déficit nas contas públicas parecia 

não ter controle diante dos altos salários praticados, das políticas de incentivo à 

produção e exportação e da inflação que corroía os ingressos nos cofres públicos.  O 

intervalo entre a aplicação dos valores a receber e o momento do ingresso desses valores 

nos cofres públicos, era suficiente para que a inflação desvalorizasse esse montante em 

torno de 22% no início da década de 1970, quando a inflação média era de 30%. No 

primeiro semestre de 1975, a inflação chegou a consumir metade do valor a ser 

arrecadado.12 

O Fundo criticava as barreiras protecionistas e o fato de o governo argentino ter 

atrasado os pagamentos externos para equilibrar as contas. Mas, o que mais dificultava 

o auxílio do FMI era o fato de o governo ceder às reivindicações dos sindicatos. O 

Fundo afirmava que, se a classe dirigente tivesse de escolher entre as demandas dos 

setores empresariais e as demandas dos trabalhadores, não hesitaria em atender às 

últimas.13 

O histórico do peronismo foi de abertura às demandas populares e, ainda que um 

momento crítico como a segunda metade da década de 1970 exigisse medidas 

impopulares, o governo as adotou em parte na tentativa de acomodar demandas também 

advindas de setores empresariais, incomodados com os custos trabalhistas e o poder dos 

sindicatos, e da classe média, preocupada com a onda revolucionária. O consenso em 

torno do golpe partiu da insatisfação de todos os setores, desde os populares atingidos 

pelos reajustes de tarifas e pela inflação de uma forma geral, e os setores produtivos 
                                                           
11 Ibid. Pág.121. 
12 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Págs. 17 a 20. 
13 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. 
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insatisfeitos com os custos salariais, com a política cambiária, com as regras de mercado 

estabelecidas pelo Estado, etc. Por fim, o cenário de caos na economia atingia com 

maior ou menor força todos os seguimentos da sociedade. 

 

 

A conjuntura internacional 

 

Neste item, nossa abordagem vai se debruçar sobre as características da política 

econômica “sugerida” pelas potências mundiais quando da adoção de medidas liberais 

pelo governo argentino, uma vez que, com a queda dos regimes nacionalistas, entre eles, 

o governo de Juan Perón na Argentina, as propostas liberais começam a ganhar adeptos 

na América Latina. Faremos nosso trajeto seguindo uma perspectiva de análise baseada 

nas seguintes afirmações de Gramsci: 

 
Toda a atividade econômica de um país só pode ser julgada em 
relação ao mercado internacional, “existe” e deve ser avaliada quando 
inserida numa unidade internacional... não existe um “balanço” 
puramente nacional da economia, nem para seu conjunto nem sequer 
para uma atividade particular...14 

  
 Uma vez que existe essa relação entre uma nação e o cenário internacional, é 

preciso verificar qual ideologia prevalece em um emaranhado de nações, onde 

inevitavelmente interesses acabam se chocando. Gramsci oferece dois conceitos que nos 

permitem caracterizar uma dada nação ou um grupo de nações enquanto determinantes 

de uma política econômica mundial, sendo estes os conceitos de “hegemonia” e de 

“grande potência”. Uma análise das relações entre as nações pode revelar quem ocupa o 

papel de nação hegemônica, bem como as consequências que o exercício dessa 

hegemonia pode provocar sobre os demais países. A hegemonia traz consigo a 

capacidade de fazer valer certos interesses, mas, não sem limites, uma vez que o 

exercício mesmo da hegemonia deve considerar sacrifícios que visam a atender certos 

interesses daqueles sobre os quais ela se exerce, sob risco de a mesma ser contestada, 

provocando ações revolucionárias originárias de um desequilíbrio cada vez mais 

flagrante entre as classes.15 

                                                           
14GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, volume 3. Maquiavel - notas sobre o Estado e a Política. – 
3° ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Pág.292. 
15 Ibid.Págs. 20 e 48. 
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 A capacidade hegemônica é a capacidade das grandes potências, que assim são 

consideradas na medida em que têm condições de conduzir-se autonomamente e de 

modo a influenciar nos demais Estados. Uma grande potência possui uma força militar 

representativa da sua extensão enquanto território e da sua capacidade econômica, 

incluindo nesta última a potencialidade das atividades financeiras. A grande potência 

dispõe de todos os dispositivos necessários para conduzir uma guerra vitoriosamente, de 

modo que, muitas das suas vitórias se estabelecem mesmo sem combates, apenas no 

campo das negociações, uma vez que, a sua capacidade de grande potência lhe permite 

alcançar objetivos sem que seja necessário um embate direto.16 

 As questões relacionadas às capacidades das grandes potências enquanto 

potências hegemônicas são importantes para a nossa investigação, na medida em que 

estas capacidades repercutem, naturalmente em níveis diferentes, nos países latino-

americanos. Estes vêm ocupando historicamente o status de nações periféricas no 

cenário mundial, sendo o papel de potências hegemônicas desenvolvidos pelos países 

europeus e, mais destacadamente após a segunda guerra, pelos Estados Unidos. As 

relações deste último com o governo argentino, são um ponto que nos interessa abordar. 

O projeto liberal pretendido pelo governo militar na Argentina teve o apoio 

norte-americano. Tal apoio era também em virtude da luta do exército argentino contra 

os movimentos revolucionários. A aprovação dos vizinhos do Norte facilitou a liberação 

de empréstimos por parte do FMI no valor de 100 milhões de dólares para tratar as 

questões mais emergenciais. No prazo de apenas uma semana as reservas passaram de 

preocupantes 23 milhões para 150 milhões de dólares.17Ainda em 1976, os Estados 

Unidos aprovaram um crédito de 260 milhões de dólares para a Argentina. Tal 

iniciativa, mais do que atender a uma necessária liquidez de capital, credenciou os 

argentinos no cenário internacional. Sua política econômica estava sendo legitimada, 

dignificada de crédito, o que possibilitou a tomada de empréstimos no mercado 

financeiro mundial.18 

 Como podemos perceber, a partir da ditadura que tem início com o General 

Videla em 1976, as relações entre Argentina e Estados Unidos se intensificaram. Essa 

aproximação, acreditamos, se deu por conta da adesão do governo argentino a uma 
                                                           
16 Ibid. Pág.55. 
17 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.19. 
18 AYERBE, Luis Fernando. Neoliberalismo e política externa na América Latina. 1 ed. São Paulo, ed. 
UNESP, 1998. Pág.44. 
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filosofia econômica que atraía os interesses das grandes potências. Nesse momento, os 

vizinhos do Norte já estavam consolidados como a maior potência econômica no 

cenário mundial. Por isso mesmo, têm influência determinante sobre as organizações 

financeiras internacionais. O FMI e o Banco Mundial se caracterizam como duas das 

mais importantes instituições com atribuições mundiais que estão sob influência direta 

dos norte-americanos. Isso significa dizer que, a atenção dada por essas instituições ao 

governo argentino passa necessariamente pela colaboração dos Estados Unidos. 

O fluxo de capital direcionado ao mercado financeiro externo estava entre as 

principais medidas adotadas pelos Estados Unidos para promover a expansão dos 

lucros. Segundo Belluzzo, isso ocorreu porque os norte-americanos, na busca da 

hegemonia econômica mundial, mudaram a perspectiva de centro-periferia, onde a 

primeira se caracterizava pela produção de manufaturas e a segunda pela produção e 

fornecimento de matéria prima. Esse esquema, que estava fortemente ligado a posse de 

territórios coloniais, favoreceu a hegemonia inglesa no século XIX. Após o fim da 

Segunda Guerra, a expansão do capital financeiro ganhou maior impulso com a criação 

do sistema de Bretton Woods19. Ao expandir as relações com o mercado externo não 

apenas através do comércio, mas também por meio do capital financeiro, os Estados 

Unidos estabeleceram uma nova perspectiva que se sobrepôs àquela caracterizada pelas 

relações de centro-periferia, pois a disponibilidade de recursos no mercado internacional 

acabou promovendo a produção manufatureira e a demanda por matéria prima em áreas 

que antes eram consideradas periféricas.20Para que essa estratégia produzisse resultados 

positivos para a economia norte-americana, as demais nações deveriam permitir suas 

                                                           
19 Em 1944, representantes de 44 países se reuniram em Bretton Woods, nos EUA. O objetivo era definir 
uma nova ordem econômica mundial para evitar graves instabilidades como a ocorrida no período entre 
guerras. De início haviam duas propostas: Uma do economista britânico John Keynes e outra de Harry 
White, funcionário do Tesouro Norte-Americano. A proposta de Keynes previa a criação do International 
Clearing Union  (ICU), uma espécie de banco que teria como responsabilidade gerir o crédito 
internacional e trabalhar para evitar crises sistêmicas. Para isso, Keynes previa a criação de uma nova 
unidade monetária de referência, o bancor. Já a proposta defendida por White mantinha o padrão ouro, 
porém, somente o dólar teria seu valor relacionado ao metal na ordem de 35 dólares por onça de ouro, 
enquanto os demais países teriam de fixar o valor de suas moedas frente ao dólar. Prevaleceu a proposta 
de White, o que era representativo do poderio norte-americano nesse momento. Além disso, nessa mesma 
reunião, foi determinada a criação do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, mais 
tarde dividido entre o Banco Mundial e o Banco para investimentos internacionais, e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), que tinham como funções regular a política econômica mundial, administrar o 
sistema de pagamentos internacionais, gerir a concessão de empréstimos, estabelecer as cotações de 
outras moedas frente ao dólar, etc. Importante destacar que, a influência dos países no FMI estava 
diretamente relacionada a contribuição de cada um com os recursos do Fundo, de modo que os EUA 
sempre tiveram ali grande poder decisório. (www.ipea.gov.br).  
20 BELUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Os Antecedentes da Tormenta: origens da crise global. São Paulo: 
Ed. UNESP. 2009. Pág.188. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://www.ipea.gov.br/
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economias cada vez mais abertas a livre circulação do capital. A grande disponibilidade 

de recursos no mercado internacional e as condicionalidades impostas pelo FMI na 

concessão de empréstimos para os países da região acabou contribuindo de maneira 

definitiva para que a América Latina abrisse seu mercado de capitais e, no caso 

argentino, o período da ditadura militar desempenhou papel central nesse processo. 

Quando a Argentina implementou a reforma do seu setor financeiro, se tornou uma área 

em potencial para o investimento desse capital. Entendemos que as condicionalidades 

nos empréstimos concedidos pelo FMI estavam na esfera de interesse da potência 

hegemônica. 

  

 

O mercado de Capitais 

 

 O FMI concedeu em 1976 um primeiro empréstimo Stand By a Argentina para 

combater o desequilíbrio no balanço de pagamentos. Essa categoria de empréstimo 

forçava o país a seguir as orientações do Fundo no momento de implementar ações na 

área econômica, sob pena de as demais parcelas do empréstimo serem bloqueadas e a 

continuidade do acordo ser suspensa. O memorando de 9 de agosto de 1976 trazia no 

seu corpo condicionalidades como a diminuição das barreiras às importações e ao 

movimento de capitais, além de propor um crescimento moderado da dívida externa, 

incentivando assim a tomada de empréstimos para tratar de questões internas.21 

 Um novo acordo Stand By foi assinado em 19 de setembro de 1977 e trazia 

exigências muito semelhantes: Diminuição dos impostos sobre a importação para 

incentivar a competição com os produtos importados, controle dos gastos do setor 

público e, novamente, pressão para liberar o movimento de capitais. De todas as 

condicionalidades, nos parece que está última foi a que ganhou atenção especial da 

equipe econômica liderada pelo ministro da economia Martinez de Hoz. Ainda há outro 

ponto das condicionalidades do acordo de 1977 que nos interessa destacar. Nesta o FMI 

estabelecia que todo o endividamento externo necessitaria do aval do ministro, bem 

como do Banco Central argentino. Aqui o Fundo pratica uma ingerência na 

administração local, atribuindo poder aos principais responsáveis pelas ações na 

                                                           
21 Fonte: www.imf.org. Acesso em: 16 de outubro de 2007. 

http://www.imf.org/
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economia. A Junta Militar não esboçou reação, pois a necessidade destes recursos era 

urgente.22 

Já no segundo ano do governo militar foi anunciada uma grande reforma no 

setor financeiro que visava modificar completamente o mecanismo de funcionamento 

dos anos anteriores. Até então, o setor era altamente regulado e fechado ao capital 

externo, as taxas eram estabelecidas pelo governo, os créditos eram limitados pelo 

Banco Central e as prioridades eram determinadas pelo Estado. As taxas reais eram 

negativas e utilizadas para subsidiar a indústria. Entre as principais medidas adotadas 

pelo governo militar e sua equipe econômica estava a liberação das taxas de juros 

cobradas pelos bancos e a progressiva eliminação das barreiras ao movimento de 

capitais. A concessão de créditos passou a ser então uma decisão dos bancos, bem como 

os juros a serem aplicados. Tais modificações fizeram o setor financeiro desenvolver-se 

rapidamente e ocupar papel de destaque nas ações do Ministério da Economia.23 

 Quando, numa tentativa de combater a inflação, o Banco Central decidiu limitar 

a emissão de moeda, forçou ainda mais as taxas de juros para cima, uma vez que a 

liquidez foi afetada. Outro fator que aumentou o valor do dinheiro foi o grande número 

de empresas públicas que entrou no mercado financeiro em busca de recursos para 

manter suas atividades. Isso ocorreu porque o governo decidiu não abastecer mais essas 

empresas com recursos do Tesouro e também por que as estatais tiveram que lidar com 

a política de restrições tarifárias, impostas a partir do segundo ano de governo militar 

para auxiliar no combate à inflação, algo que estava em contradição com a tese de não 

intervenção estatal na economia. Até o fim de 1977 as taxas chegaram a uma média de 

10%, mas em algumas instituições financeiras elas alcançaram 14%. O mercado 

financeiro continuou sendo liberado gradativamente até que em 1980 já atuava 

praticamente sem restrições.24 

 A reforma do setor financeiro tinha como objetivo central o aumento das 

reservas internacionais. O volume de recursos que passou a ser disponibilizado pelas 

instituições financeiras poderia bem aquecer a produção industrial através da concessão 

de empréstimos. Porém, com os juros altos, as pequenas e médias empresas rapidamente 

                                                           
22Id. 
23 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. Pág.287. 
24 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.33 
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se endividaram. Já os grandes empresários viam com muito maior interesse o 

investimento no mercado financeiro, onde obtinham altos lucros através da especulação. 

O ministro da economia transitava com facilidade entre os governos das 

principais potências mundiaise, em função disso, sua atuação no cenário internacional 

ganhou importância a ponto de Palermo afirmar que: “Martínez de Hoz era em 1978 a 

única porta aberta de que dispunha o regime no cenário internacional”.25 Seu nome 

agradava as instituições financeiras internacionais que, dessa vez, passaram a acreditar 

que medidas de impacto social negativo seriam adotadas, uma vez que o regime militar 

mudou as perspectivas nesse sentido.26 Tal constatação explica o fato de o mesmo 

ministro conseguir audiências com relativa facilidade enquanto membros do executivo 

não o conseguiam. A mesma constatação ajuda a explicar como Martinez conseguiu 

liberação de 110 milhões de dólares junto ao FMI tão rapidamente, apenas dois dias 

após o golpe, enquanto o governo de Isabel Perón vinha negociando com o Fundo um 

empréstimo desde o ano anterior sem qualquer sucesso. Novo empréstimo no valor de 

300 milhões de dólares seria liberado pelo Fundo em agosto do mesmo ano. Uma série 

de empréstimos foram concedidos por bancos privados que se seguiram após o sinal 

verde do FMI. Vejamos alguns exemplos que constam no relatório do Banco Central 

Argentino. 

 
 
 
 

Tabela 1 - 

Fonte: BCRA. Memória Anual 1976. 

 

                                                           
25 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. Pág.294. 
26 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.10. 

                Origem dos recursos   Montante em dólares 

    

 Convênio de crédito com bancos do Canadá   66 milhões 

Convênio de crédito com bancos do Japão   75 milhões 

Convênio de crédito com bancos europeus   261 milhões 

Convênio de crédito com bancos dos EUA   500 milhões 
FMI   343,6 milhões 
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Todo esse recurso alavancou as reservas internacionais e enviou significativos 

sinais para o mercado financeiro mundial, facilitando a percepção de novos créditos 

que, apesar de fundamentais para a saída da crise, elevariam a dívida argentina a um 

novo patamar. Entendemos que o trânsito facilitado de Martinez no establishment 

financeiro mundial também está diretamente relacionado ao tipo de reforma que o 

ministro pretendia implementar na Argentina. A liberação do setor financeiro estava 

conectada com as condicionalidades estabelecidas pelo Fundo Monetário nos acordos 

stand by e, por tanto, relacionada com as demandas advindas do setor financeiro 

internacional, por sua vez, ligado ao projeto de expansão dos lucros das potências 

hegemônicas.  No entanto, a maior parte desse volume de recursos que passou a migrar 

não só para a Argentina, mas também para vários países da América Latina, bem como 

para vários países em desenvolvimento ao redor do mundo, tem uma origem comum e 

importante de ser destacada. 

 

 

Os Petrodólares 

 

Os países desenvolvidos enfrentaram uma conjuntura de desaceleração do 

crescimento na segunda metade da década de 1970, o que fez com que os recursos que 

antes eram destinados ao investimento, fossem canalizados para o mercado financeiro 

em busca de boas oportunidades de negócios. Os principais detentores desse capital 

eram as empresas multinacionais. Os montantes eram transferidos para instituições 

bancárias que buscavam as aplicações financeiras mais lucrativas ao redor do mundo. 

Um importante volume de recursos foi disponibilizado no mercado internacional e boa 

parte deles foi canalizado para os países em desenvolvimento. A outra fonte de recursos 

que promoveu a liquidez do mercado financeiro internacional tem relação direto com a 

alta do petróleo. 

Entre o fim dos anos 1950 e início dos 1960, os maiores bancos nova-iorquinos, 

que concentravam depósitos das principais multinacionais norte-americanas, entraram 

para o mercado de eurodólares por conta dos benefícios advindos da atividade bancária 

offshore. Tal também era o destino dos recursos advindos da venda do petróleo, os 

chamados petrodólares. Estes recursos estavam fora do controle de qualquer país e a 

liberação de créditos nesse sistema não estava sujeita a apreciação de qualquer governo. 
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Esses recursos passaram por um aumento significativo a partir de 1968, quando a alta 

dos salários ocorrida na Europa ocidental e na América do Norte foi maior que o 

aumento da produtividade da mão-de-obra, o que provocou uma elevação dos custos da 

produção, fazendo o capital migrar para os mercados monetários offshore. O controle da 

liquidez mundial estava nas mãos da iniciativa privada. Os Estados Unidos então 

abandonaram, em 1971, o padrão ouro que havia sido acordado em Bretton Woods e 

estabeleceram o puro padrão dólar. Assim, o governo norte-americano poderia controlar 

a oferta de dólares mediante emissão da sua própria moeda. 27 

Com uma política monetária frouxa, os Estados Unidos promoveram o aumento 

da transferência de recursos energéticos estrangeiros para o país. Quando o governo 

estimulou um forte aumento da importação de petróleo para os Estados Unidos, 

pressionou ainda mais as economias do Japão e Europa Ocidental, muito mais 

dependentes da importação de petróleo do que os Estados Unidos. A maior procura pelo 

petróleo promovida pelos Estados Unidos ajudou a pressionar o preço do mesmo para 

cima. Além disso, o governo norte-americano adotou um sistema no qual existiam dois 

tipos de preços para o petróleo, estipulando um teto para o petróleo nacional extraído de 

postos abertos a partir de 1972 que custava 40% menos que o petróleo vendido no 

mercado mundial. Soma-se a isso a constante desvalorização do dólar provocada pela 

política monetária frouxa norte-americana. Esse esquema aumentou as exportações ao 

baratear os produtos norte-americanos e encarecer os importados. Tal sistema promoveu 

a expansão do capital norte-americano no exterior, aumentando os depósitos feitos no 

mercado offshore.  A variação cambial que oferecia riscos ao capital das empresas, 

incentivou ainda mais essa concentração no mercado de eurodivisas. Ou seja, o câmbio 

flexível fez com que as potências capitalistas perdessem ainda mais o controle sobre o 

dinheiro do mundo.28 

Segundo Arrigui, mesmo antes da alta de 1973, o preço do petróleo já vinha 

apresentando aumentos. Mas, a derrota norte-americana no Vietnã e o resultado da 

guerra do Yom Kippur, fizeram com que os países membros da Opep se protegessem de 

uma desvalorização do dólar elevando o preço do petróleo.29 Já Harvey sustenta que o 

aumento do petróleo foi acordado entre os Estados Unidos e os sauditas e iranianos, 
                                                           
27ARRIGUI, Giovanni. O Longo Século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. 1 ed. trad. 
Vera Ribeiro. RJ: Contraponto, 1996. p.309-335, passim. 
28Id. 
29 ARRIGUI, Giovanni. O Longo Século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. 1 ed. trad. 
Vera Ribeiro. RJ: Contraponto, 1996. p.309-335, passim. p.334. 
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uma vez que tal aumento impactaria muito mais sobre o Japão e a Europa que sobre os 

norte-americanos. Tal acordo propiciou aos bancos norte-americanos o papel de reciclar 

os petrodólares e ainda possibilitou o retorno do capital financeiro mundial para Nova 

York.30 O fato é que o volume de petrodólares aumentou significativamente. Tais 

recursos escoaram em grandes volumes para os países em desenvolvimento em forma 

de empréstimos, expandindo o capital financeiro e sua percepção de lucros. 

A grande concentração de eurodólares e de petrodólares abasteceu os mercados 

offshore com tal volume de recursos que já não era possível reciclar com segurança e 

com lucro. Os bancos se viram forçados a afrouxar os critérios para concessão de 

créditos e passaram a disputar países considerados menos arriscados. O encarecimento 

do petróleo impactou diretamente nos custos da produção argentina. Ao tentar repassar 

os custos ao consumidor, as empresas enfrentaram a oposição dos sindicatos. Como 

saída, Perón resolveu subsidiar a importação de insumos primários. O impacto na 

balança comercial foi imediato, a tal ponto que, Isabel Perón, que assumira o governo 

após a morte de Perón em 1974, acionou o FMI. Jamais um governo peronista havia 

recorrido ao Fundo.31 

Segundo Llairó e Siepe, os países membros da Opep, donos dos petrodólares, 

foram convidados a se associar ao Banco Mundial para viabilizar uma política de 

empréstimos. Quando aceitaram a proposta, tais nações perderam autonomia no 

momento de decidir a quem emprestariam o dinheiro. As regras passaram a ser 

estabelecidas pelo Banco Mundial e o FMI que assumiram o controle do sistema de 

créditos. Toda essa conjuntura descrita acima facilitou a aquisição de empréstimos a 

juros baixos por parte dos países em desenvolvimento. O impacto de tal conjuntura na 

economia argentina resultou em um aumento da dívida externa de 8 bilhões de dólares 

em 1976 para mais de 40 bilhões de dólares em 1983, quando a ditadura acabou. 32 

A equipe econômica que assumiu em 1976 logo percebeu que através da 

abertura do mercado de capitais poderia atrair parcela desse recurso. Para isso, a 

credibilidade no cenário internacional era indispensável e a aprovação do governo 

norte-americano tornou-se vital para o sucesso do projeto de Martinez de Hoz. Era 

preciso então equilibrar as contas internas e oferecer boas condições de investimento 
                                                           
30HARVEY, David. O Novo Imperialismo. 2 ed. São Paulo, Edições Loyola, 2005. p.58. 
31FAUSTO, Boris e DEVOTO, Fernando J. Brasil e Argentina. Um ensaio de História Comparada 1850 – 
2002. 2 ed. São Paulo, ed. 34. 2004. p.413. 
32LLAIRÓ, Maria de Monserrat; SIEPE, Raimundo. La Evolución del Endeudamiento Externo Argentino. 
En Observatorio de la Economía Latinoamericana, Buenos Aires, n. 53, dic. 2005. p.1-20, passim. 
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para o capital estrangeiro. O governo abriu sua economia mantendo altas taxas de juros 

para atrair investidores. Mas, essas mesmas taxas encareceram a produção prenunciando 

um quadro recessivo.  

 A manutenção dos juros altos e a liberalização do mercado de câmbio 

provocaram a entrada de divisas no país. Entretanto, ao garantir juros altos e de curto 

prazo, o governo promoveu um significativo aumento da dívida externa, na medida em 

que o capital especulativo se aproveitou das condições oferecidas pelo governo 

argentino para angariar lucros “instantâneos”, mas escoou de volta ao exterior tão logo 

um sinal de instabilidade surgiu. Porém, para manter a confiança do cenário 

internacional, o governo não podia gerar suspeitas sobre a manutenção do 

funcionamento da política econômica então em curso, mesmo que precisasse consumir 

suas reservas para dar garantias ao mercado. 

 

 

As reformas liberais 

 

O modelo que colocava a industrialização como principal objetivo político-

econômico começou a ser desmantelado pela ditadura. Para o regime militar, as 

barreiras protecionistas, símbolo do sistema de substituição de importações adotado ao 

longo dos governos peronistas, foram responsáveis pelo isolamento do país no cenário 

internacional e pela ineficiência da produção industrial.33 O governo então decidiu 

combate-las. A subordinação do setor assalariado foi obtida dissolvendo-se sua 

organização política e sindical. Temerosa diante de um quadro que poderia resultar em 

vitória dos movimentos revolucionários, a classe média recebeu com alivio o golpe de 

1976.34 

A nova equipe econômica assumiu com o discurso de pôr em prática os preços 

livres e a abertura comercial, investir na produção e diminuir o Estado. Aliado a esse 

discurso, o congelamento dos salários animou a classe empresarial. A paralisia na qual 

foram colocados os sindicatos, promoveu o aumento dos lucros através da diminuição 

dos custos salariais. A diminuição do Estado pela via da privatização poderia ainda 

                                                           
33 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. Pág.43. 
34CANITROT, Adolfo. Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica 
en la Argentina, 1976-1981. In: Desarrollo Económico, Vol. 21, No. 82. (Jul. - Sep., 1981), pp. 131-189. 
Pág.132 a 134. 
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gerar promissoras oportunidades de negócios, ainda mais quando o governo determinou 

que as estatais fossem transferidas para grupos nacionais. Grupos estrangeiros poderiam 

participar dos leilões desde que estivessem associados a grupos locais.35 

A abertura comercial, prevista no projeto liberal capitaneado pela equipe de 

Martínez de Hoz, poderia criar algum problema para determinados setores da produção 

nacional que não estivessem em condições de competir com os produtos importados. 

Porém, a equipe econômica procurou tranquilizar o empresariado local ao afirmar no 

seu discurso inicial que tal abertura seria feita gradualmente de modo a conceder tempo 

para que se adequassem ao mercado competitivo. Pelo dito acima, parece que a nova 

equipe econômica vai priorizar as demandas do setor empresarial em detrimento das 

demandas dos trabalhadores. Por isso, recebe apoio principalmente dos grandes 

empresários, enquanto os trabalhadores, ainda que insatisfeitos, estão submetidos ao 

disciplinamento do regime militar, sem meios de apresentar de forma contundente suas 

demandas. 

 Os grandes empresários nacionais viram com bons olhos as propostas da equipe 

econômica e apoiaram as medidas anunciadas. Ainda que historicamente os militares 

fossem resistentes a abertura econômica, não impediram sua efetivação, mas isso não se 

deu sem que conflitos ocorressem o interior do aparelho do Estado, como veremos mais 

à frente, pois, segundo Shvarzer, dois dos três comandantes da Junta Militar que 

nomeou Videla, não concordavam inteiramente com as reformas anunciadas pelo 

ministro da economia. No entanto, os militares estavam mais preocupados com outra 

questão.36 

Para o governo militar, a falta de disciplina das classes trabalhadoras estava 

diretamente relacionada ao poder que os governos peronistas concederam ou permitiram 

que os sindicatos tivessem ao protegê-los de maneira exagerada. Medidas cujos 

impactos fossem sentidos pelas classes populares logo provocavam manifestações e 

submetiam o governo a um tipo de pressão que não conseguia suportar. A ação dos 

trabalhadores e das classes populares de maneira geral era vista pelos militares como 

um tipo de insubordinação alimentada pela postura do próprio Estado que não coibia 

tais comportamentos. Era necessário disciplinar esses setores da sociedade para que eles 

não molestassem as ações que o governo julgasse necessário adotar.  

                                                           
35 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
36 Ibid. Pág.9. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Liberalismo na Argentina: 

O impacto das reformas do setor financeiro realizadas durante a ditadura de 1976 

 

 

18 

Porém, o Estado peronista não atendia apenas as demandas populares. A 

indústria nacional aproveitava-se das barreiras protecionistas e ainda contava com 

volumosos subsídios estatais investidos para sustentar o desenvolvimento através da 

política de substituição de importações. No entanto, na perspectiva da nova equipe 

econômica, essa estratégia não promoveu significativos avanços tecnológicos e 

produtivos e ainda gerou uma série de indústrias ineficientes bancadas com recursos 

públicos. Assim sendo, o “disciplinamento” da classe empresarial também se fazia 

necessário e essa tarefa não caberia diretamente aos líderes militares, mas sim a nova 

equipe econômica. A abertura comercial forçaria o fechamento das industrias 

ineficientes que custavam milhões aos cofres públicos, e permitiriam uma seleção pela 

competição das empresas nacionais em condições de competir no mercado 

internacional. Porém, já no ano seguinte ao início da ditadura, os subsídios à indústria 

nacional foram cortados, o que atrasaria e dificultaria que as empresas se adequassem ao 

mercado competitivo que viria com a abertura. 

Outro setor importante, o do agronegócio, bateu recorde de produção na safra de 

1974 e, embora o câmbio valorizado prejudicasse as exportações, os subsídios estatais 

permitiram que estes setores encontrassem mercado para seus produtos e mantivessem 

as atividades com certa rentabilidade nos anos seguintes, mesmo as custas de um 

aumento do déficit fiscal. Quando a ditadura assumiu, o novo ministro da economia 

conferiu papel de destaque ao setor agropecuário, o descrevendo como a linha de frente 

do desenvolvimento argentino. O governo contava com o volume das exportações para 

poder combater a crise, no entanto, nos anos seguintes o câmbio vai sendo valorizado de 

forma a prejudicar fortemente a produção agrícola. 

Com a abertura do mercado de capitais, o setor financeiro começou a adquirir 

maior relevância no cenário econômico nacional. As instituições financeiras passaram a 

ter o controle de volumosos recursos e a liberdade para direcionar os créditos e 

determinar os juros. Conforme a equipe de Martínez segue implementando importantes 

mudanças, mais o setor financeiro adquiri importância para a economia nacional. 

Muitos recursos estrangeiros adentraram o país em forma de investimento no mercado 

de valores, atuando de maneira especulativa e obtendo lucros significativos. Tal estado 

de coisas fez com que os empresários do setor financeiro adquirissem um significativo 

poder de manobra junto ao Estado e, obviamente, buscaram por esse meio fazer valer as 

suas demandas.  
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 Para efeito de análise, vamos agrupar estes quatro setores como a fonte das 

principais demandas no cenário nacional por entendermos serem os mais significativos 

para um estudo das reformas econômicas ocorridas ao longo da ditadura: Os 

trabalhadores, representadas pelos sindicatos; a classe empresarial, ainda que dividida 

entre grandes, médios e pequenos empresários; o mercado financeiro e o agronegócio. 

Não é difícil perceber demandas conflitantes nesse cenário, mas cabe aos dirigentes 

encontrar o equilíbrio indispensável à governabilidade e à efetivação das reformas 

necessárias. O insucesso do governo de Isabel Perón, cremos, está relacionado em certa 

medida a não obtenção desse equilíbrio na atenção das demandas destes setores.  

O sistema financeiro começou a receber modificações importantes a partir de 

junho de 1977, mais de um ano depois de iniciado o golpe. Como quem preparasse o 

terreno, Martinez havia decretado um congelamento de preços por 120 dias a contar de 

março de 1977. O sistema financeiro até esse momento tinha características 

absolutamente atreladas ao projeto desenvolvimentista implementado pelos governos 

peronistas: as taxas de juros eram determinadas pelo Estado, bem como o destino final 

dos créditos que, eram concedidos a taxas negativas se considerado o nível 

inflacionário. Esse sistema estava praticamente fechado ao capital estrangeiro. Com as 

reformas no setor realizadas a partir de 1977, as taxas de juros foram liberadas e as 

barreiras à entrada de capital estrangeiro foram sendo progressivamente retiradas. Esse 

processo se completaria somente em 1980, quando o mercado financeiro passou a 

funcionar praticamente sem restrições ao movimento de capitais.37 

A reforma no sistema financeiro estava relacionada também com o objetivo de 

pôr fim aos subsídios do setor industrial. Com um mercado de capitais atuando 

livremente, as empresas mais sólidas poderiam recorrer aos financiamentos necessários 

para investir na produção, enquanto as empresas ineficientes e, portanto, dependentes 

das taxas módicas determinadas pelo Estado, teriam de fechar as portas. O governo 

esperava assim que a reforma do setor financeiro promovesse a eficiência do setor 

produtivo.  

Nesse momento começou um debate no interior do Estado sobre se devia ou não 

existir uma garantia estatal para os depósitos. Aos militares não agradava a ideia de que 

o setor bancário saísse completamente da esfera de influência do Estado, o que estava 

                                                           
37 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. Pág.287. 
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relacionado com uma perspectiva ideológica das Forças Armadas que, inclusive, foi um 

dos fatores que provocou importantes fissuras no interior do aparelho de Estado. Havia 

ainda os civis que de dentro do governo apoiavam o livre cambismo e que também eram 

majoritariamente favoráveis às garantias estatais. Aqui sim faltou coerência ideológica, 

pois essa percepção dos adeptos do livre cambismo está intrinsicamente ligada a 

perspectiva de ganhos pessoais, mas desconectada da perspectiva liberal de livre 

mercado e diminuição do Estado. Os interesses aqui estão relacionados com o fato de 

que o mercado financeiro poderia conceder empréstimos de maneira indiscriminada, 

uma vez que havia a garantia do Estado sobre os depósitos. Apesar disso, os militares 

aprovaram garantia estatal para os depósitos financeiros.38 

A partir desse momento, como parte do processo de reformulação da economia, 

o governo reduziu a emissão de moeda seja para custear as ações do Estado como as 

obras de infraestrutura e o gasto com material bélico, seja para financiar as estatais. 

Estas empresas teriam o mesmo tratamento das empresas privadas e, tal como estas 

últimas, tiveram de recorrer a empréstimos no mercado financeiro para manter suas 

atividades. O Estado passou a representar parte significativa da demanda por capital. Ao 

recorrer ao crédito, o governo esperava manter seu nível de gastos sem produzir forte 

impacto nos índices inflacionários, como ocorria com a emissão de moeda. O resultado 

disso foi um salto do déficit público de 3,7% do Pib em 1977 para 4,9% em 1978. 

Ainda assim, considerando o índice de preços ao consumidor, a inflação chegou 

aos 175,5% no ano de 1978, número considerado muito elevado pela equipe econômica. 

Com a diminuição da emissão de moeda houve uma retração monetária, importante no 

combate a alta dos preços. E, mais do que antes, o governo necessitava da boa relação 

de Martinez com o establishment financeiro internacional. Porém, no mercado nacional, 

o aumento da procura pelo dinheiro num cenário onde os juros do financiamento 

estavam liberados, impactaram na inflação. Tal perspectiva sustenta a tese de Shvarzer 

de que a preocupação primeira de fato não era com o combate à inflação, uma vez que a 

reforma do sistema financeiro foi feita sem que isso fosse levado em conta como algo 

central.39 

 

 

                                                           
38Id. Pág.289. 
39 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.9. 
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Tabela 2 - Inflação de Acordo com o Índice de Preços ao Consumidor 
 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

   
  

 
      

444,1% 176,0% 175,5% 159,5% 100,8% 104,5% 164,8% 343,8% 
Fonte: BCRA. Memória Anual 1978, 1981, 1983 e 1985. 
 

 

A perspectiva de governo temporário era consenso entre os militares, onde o 

debate que se travava entre moderados e linhas-duras era com relação ao tempo 

necessário para reorganizar a sociedade e a classe política sobre novas bases 

“purificadas” dos vícios do peronismo. Desse modo, a equipe econômica agiu no 

sentido de integrar o sistema financeiro argentino ao mercado de capitais internacional 

como se fosse essa a única oportunidade de efetivar tal reforma. Era imprescindível para 

Martinez integrar a economia local ao mercado mundial de modo que o governo 

subsequente não tivesse meios de reverter essa tendência. Entretanto, abrir o mercado de 

capitais bem como o mercado comercial, ainda que este último mais lentamente, em 

meio a um momento onde a economia se encontra desestabilizada poderia piorar o 

quadro. Segundo Bacha, o Banco Mundial creditaria o fracasso desse tipo de reforma 

implementada na década de 1970 nas economias latino-americanas ao fato de se usar as 

medidas como meio de sair da crise, quando na realidade o correto seria primeiro 

estabilizar a economia através dos ajustes fiscais necessários, para somente depois 

adotar medidas de liberalização do mercado. Da maneira como foi feito na Argentina, o 

capital que ingressou tinha caráter principalmente especulativo, pois, o país era visto 

como uma aposta de risco, na medida em que administrava um déficit fiscal importante 

e tinha dificuldades em controlar os altos índices inflacionários. O capital internacional 

adentrava o país, praticava investimentos de curto prazo que pagavam juros acima da 

média mundial e logo depois escoava os lucros para o exterior, provocando forte 

impacto no balanço de pagamentos. O governo argentino compensava o saldo negativo 

através de novos empréstimos.40 

A velocidade com a qual o mercado de capitais foi aberto promoveu uma 

atuação especulativa que estava quase completamente desconectada dos setores 

                                                           
40 BACHA, Edmar e CARNEIRO, Dionísio Dias. "Programa de estabilização em países em 
desenvolvimento: antigas verdades e novos elementos", in Belíndia 2.0. RJ: Civilização Brasileira, 2012. 
Pág.91. 
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produtivos da economia.41 No setor industrial, tal processo pode ter provocado 

resultados justamente no sentido contrário, incentivando a migração de empresários da 

indústria para o mercado financeiro, onde os ganhos especulativos eram mais 

significativos e obtidos sob menores riscos. Os números da produção industrial 

sustentam essa perspectiva de análise.42 

 
 
 
 

Tabela 3 - PIB medido a preços constantes de 1970 
Ano 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

 
                

PIB da Indústria -3,0% 7,8% -10,5% 10,2% -3,8% -16,0% -4,7% 10,2% 

 
        

PIB total -0,5% 6,4% -3,4% 6,7% 0,7% -6,5% -4,6% 3,0% 
Fonte: BCRA. Memória Anual 1978, 1981 e 1985. 

 

 

Os dados acima revelam que no acumulado entre os anos de 1976 e 1983, 

portanto durante todo o período do regime militar, o Pib argentino apresentou um saldo 

positivo de 1,8%. Ao mesmo tempo, quando destacamos apenas o acumulado referente 

ao Pib da indústria, o resultado é um encolhimento de 9,8%. Tal resultado pode estar 

relacionado com o encarecimento do crédito e mesmo com a migração de empresários 

da produção para o mercado financeiro. Também tem impacto importante na produção 

industrial a queda dos salários promovida logo no início do governo militar como 

medida de controle inflacionário, pois ainda que essa queda tenha diminuído o custo da 

produção, também reduziu o poder de compra dos trabalhadores. 

O endividamento público cresceu constantemente a medida que boa parte dos 

gastos públicos foram mantidos via créditos financeiros. Isso reforçava o argumento a 

favor das privatizações. Da mesma forma, a iniciativa privada não tinha outra fonte de 

financiamentos e ficou submetida aos altos juros do mercado. Num primeiro momento, 

pareceu uma ótima alternativa no combate à inflação, uma vez que a emissão de moeda 

era um grande vilão da luta contra o aumento de preços. Mas, à medida que essas 

                                                           
41 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.88. 
42 BENÍTEZ, Diego Hernán e MÓNACO, César. “La Dictadura Militar, 19876-1983”. In: Kessler, G. y 
Luzzi, M, Problemas Socioeconómicos contemporáneos, Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2007. 
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dividas foram se ampliando, a situação tendeu a ficar insustentável em algumas 

empresas e o Estado passou a correr sérios riscos de perder a capacidade para 

administrar sua dívida. 

A política de retração monetária acabou servindo apenas para que o governo 

acumulasse reservas para empreender principalmente gastos militares, mas no tocante 

ao combate à inflação os resultados obtidos não foram os esperados. Ainda ocorreram 

impactos negativos no nível da produção nacional, afetada pelos altos custos dos 

empréstimos. Com a diminuição da emissão de moeda, houve uma queda na liquidez do 

sistema. Ao mesmo tempo, as empresas públicas impedidas de reajustarem suas tarifas 

se viam obrigadas a recorrer aos empréstimos no mercado financeiro, uma vez que já 

não contavam mais com os aportes do Tesouro. Essa situação contribuiu para pressionar 

o aumento dos juros que, no fim de 1977, chegou a alcançar 14% ao mês. Num cenário 

com financiamentos tão caros, veio a recessão e o PIB diminuiu mais de 3% no ano de 

1978. O endividamento do Estado cresceu fortemente.43 Tal situação provocou uma 

enxurrada de críticas por parte da representação dos setores rurais e industriais. A 

política de retração monetária foi então interrompida por determinação dos militares, 

porém a supressão dos subsídios às empresas públicas por parte do Tesouro, foi 

mantida.  A partir desse momento, a equipe econômica terá que trabalhar em uma nova 

estratégia de combate à inflação e de melhora no desempenho da economia nacional. 

A partir de agosto de 1978 a equipe econômica iniciou o anúncio de novas 

medidas que se concentrariam na abertura comercial e na taxa de câmbio. O governo 

pretendia intervir no câmbio, valorizando a moeda local, e diminuir as tarifas de 

importação como meios de controlar a inflação e promover a estabilidade no mercado 

nacional, uma vez que a estratégia de retração monetária que visava contrair a demanda, 

havia fracassado. A concorrência do produto estrangeiro em um cenário com o peso 

valorizado deveria ser capaz de reduzir a inflação sem que o mercado de trabalho fosse 

afetado, exigência feita pela Junta. De quebra, barreiras protecionistas seriam aos 

poucos removidas. Foi anunciada então uma tabela com a variação do câmbio para os 

meses seguintes. Essa variação se dava de forma decrescente, pois, se esperava que os 

preços fossem baixando simultaneamente à aplicação da chamada “tablita”, de modo 

                                                           
43Fonte: BCRA. Memória Anual 1976, 1980 e 1983. 
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que logo os preços internos estariam adaptados a esta variação e, por tanto, 

controlados.44 

A primeira tablita, divulgada em dezembro de 1978, trazia o valor do dólar em 

relação ao peso pelos próximos 8 meses, para vigorar a partir de janeiro de 1979, mas, a 

abertura comercial não se processaria no mesmo intervalo de tempo. Ela foi feita de 

forma gradual até o ano de 1984. Também foram aplicadas tabelas especificas por 

exemplo para os salários e as tarifas públicas. Estas tabelas estavam ligadas a 

volatilidade dos preços internos, o que deixa claro que o sistema adotado não foi o de 

câmbio único. Enquanto no mercado financeiro o câmbio variava de acordo com a 

“tablita”, ou seja, de acordo com os índices anunciados para os 8 meses seguintes, no 

mercado interno a variação seguia outros critérios baseados no avanço da inflação. O 

problema era que uma inflação muito alta afastaria os investidores do mercado 

financeiro, por isso a tablita era importante, para garantir segurança e a continuidade da 

entrada de recursos. Mas, para os exportadores agrícolas, que tinham que obedecer a 

mesma paridade estabelecida para o mercado financeiro, o peso valorizado depreciava 

suas receitas. Na tablita o peso valia cerca de 30% a mais que no mercado interno. Foi 

nesse contexto que os subsecretários da agricultura e da pecuária renunciaram a seus 

cargos, logo a mesma iniciativa partiria do secretário da agricultura. Ainda no segundo 

ano do governo já havia renunciado o secretário de comércio. Estas renúncias revelam 

como os conflitos no interior do aparelho estavam diretamente conectados com as 

decisões adotadas pelo governo. O projeto da equipe econômica se impunha acima dos 

interesses de pequenos e médios empresários bem como de produtores agrícolas. Tal 

situação dificilmente seria possível fora de um regime autoritário onde demandas 

estavam sendo contidas, ainda que não eliminadas.45 

O fato é que o peso valorizado incentivou uma onda de importações que 

impactou na balança comercial. A compensação veio em função do significativo 

aumento da produção agrícola para exportação e da entrada de recursos possibilitadas 

pela política cambiária, uma vez que o dólar barato provocou uma avalanche 

especulativa no mercado financeiro. O movimento de capital estava já praticamente 

liberado. Com a divulgação da “Tablita”, os investidores sabiam exatamente qual seria a 
                                                           
44BENÍTEZ, Diego Hernán e MÓNACO, César. “La Dictadura Militar, 19876-1983”. In: Kessler, G. y 
Luzzi, M, Problemas Socioeconómicos contemporáneos, Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2007. 
45 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.35. 
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variação do dólar. O Estado ainda oferecia ao mercado financeiro garantias para os 

depósitos. Esse cenário favoreceu a ação oportunista de certos investidores.46 

A especulação no sistema financeiro funcionava basicamente da seguinte 

maneira: Os investidores tomavam empréstimos em dólares no mercado internacional 

sob juros de 3% a 7%. Posteriormente compravam pesos argentinos com esse recurso e 

investiam estes valores no mercado financeiro local na modalidade de renda fixa que 

nesse período pagava entre 9% e 25%, valores intencionalmente estabelecidos muito 

acima do praticado no cenário internacional. Num período estabelecido oficialmente 

que podia variar desde 7 dias até 2 anos, de acordo com as necessidades observadas no 

momento pela equipe econômica, os especuladores resgatavam suas aplicações, 

trocavam por dólares, pagavam os empréstimos contratados no exterior e embolsavam 

os lucros do investimento. As garantias estatais e a tablita completavam o quadro 

favorável a especulação. Foi essa a estratégia adotada pela equipe econômica para 

aumentar as reservas e possibilitar os gastos públicos sem que fosse necessária a 

emissão de moeda. O escoamento dos recursos locais para o mercado financeiro 

internacional foi frequentemente compensado pela tomada de empréstimos que, além de 

possibilitar um equilíbrio apenas temporário desse sistema, reafirmava a continuidade 

de tais práticas como componente das reformas econômicas. Os recursos públicos eram 

direcionados para poucas empresas, consideradas estratégicas, de modo que não surtiu 

impacto significativo no nível da produção nacional. Como vimos acima, o Pib 

acumulado do período militar foi de apenas 1,2%. Já a dívida argentina se avolumava 

rapidamente para sustentar a manutenção das reformas na economia. A perspectiva que 

se desenhava para o futuro era nada menos que caótica. Bastava um pequeno sinal de 

instabilidade para que esse recurso, livre do controle estatal, escoasse para o mercado 

internacional em busca de segurança. A equipe econômica, apesar das inúmeras críticas 

que recebia, permanecia no cargo por conta de uma situação que ela mesmo gerou: a 

necessidade de ter a confiança do mercado internacional. Evidentemente a troca da 

equipe por si só seria suficiente para provocar a fuga de capitais. 

O ingresso de divisas no país se destinou unicamente ao aumento das reservas, 

logo não provocou efeito direto na produção interna. O aumento das reservas garantia 

ao governo a possibilidade de aumentar a emissão de moeda, uma vez que a restrição 

                                                           
46CAFIERO, Mario. El FMI e La Debacle Argentina 1976-2003. Buenos Aires, 2005.Disponível em: 
www1.hcdn.gov.ar/dependencias/mario_cafiero. Acesso em: 17 de setembro de 2016. 
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monetária havia sido suspensa por ordem dos militares.47 De posse desses recursos, o 

governo seguiu empreendendo gastos nos mesmos setores, ou seja, nas empresas 

consideradas estratégicas e na modernização do aparato militar.48 

A emissão de moeda pressionou a inflação para cima. Porém, a balança 

comercial já vinha de saldos positivos devido ao bom resultado das safras agrícolas. 

Isso por si só gerava possibilidades de emissão que foram impulsionadas ainda mais 

pela política cambiária de atração de recursos. De qualquer forma, a política adotada na 

Argentina parecia ignorar os efeitos que a mesma provocava sobre a organização 

monetária e sobre a inflação ao atrair capital sem associar essa estratégia ao 

desenvolvimento da economia nacional. O mercado parcialmente aberto não forçava os 

produtores a investir na estrutura produtiva e, ainda que os pressionassem nesse sentido, 

os juros dos financiamentos inviabilizaram essa ação por parte dos pequenos e médios 

empresários. A queda da renda do trabalhador também teve impacto importante na 

produção para o mercado interno. O atraso cambiário49 que valorizava o peso 

atrapalhava o mercado exportador que vendia pelo preço estabelecido no câmbio, mas 

ao converter em peso, tinha que lidar com o valor da moeda estabelecido no mercado 

interno, cerca de 30% abaixo do valor negociado no mercado internacional. A ação 

especulativa consumia a maior parte dos ingressos, pois os ganhos eram significativos. 

As reservas aumentaram, porém, não havia garantias de que esses recursos 

permaneceriam na Argentina.50 

Em setembro de 1979, os Estados Unidos anunciaram medidas de valorização do 

dólar e subiram os juros internos, o que provocou um forte impacto na dívida argentina. 

Nesse momento, atraído pelos novos juros e pela qualidade dos títulos, um grande 

volume de capital migrou da Argentina para o mercado norte-americano, revelando as 

dificuldades a que está submetida uma economia periférica integrada ao mercado 

financeiro internacional. Quando esse volume de recursos migrou para fora, provocou 

                                                           
47 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.44. 
48 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. Pág.55. 
49 O governo argentino sustentava um sistema de câmbio duplo onde a moeda local mantinha um valor 
para transações internacionais e outro valor, cerca de 30% menor, para o mercado interno. Essa diferença 
de 30% era chamada de atraso cambiário, pois o câmbio interno sustentava o valor real, mas o câmbio 
usado para transações internacionais sustentava um valor acima do câmbio local e sua desvalorização era 
frequentemente atrasada para atrair o fluxo de divisas no mercado internacional. Essa diferença entre o 
valor do peso para transações locais e internacionais vai variar ao longo da ditadura.  
50 SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 
Pág.36. 
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uma crise de liquidez na Argentina que, com o mercado de capitais praticamente aberto, 

pouco pôde fazer para evitar o colapso, a não ser recorrer à novos empréstimos junto ao 

FMI, cujas condicionalidades aprofundavam esse caminho. Ainda que o dólar tenha 

encarecido e o aumento de juros tenha impactado na dívida argentina, a equipe de 

Martinez de Hoz seguiu firme com a mesma política cambial visando atrair divisas para 

a Argentina e tentando controlar a inflação através da abertura comercial. 

 O provável sucessor de Videla, o general Viola, era um crítico assumido das 

políticas econômicas adotadas pela equipe de Martinez de Hoz. A proximidade da troca 

de governo gerou desconfiança no mercado e provocou uma grande retirada de capital 

do país. A saída adotada pela equipe econômica foi a tomada de empréstimos a fim de 

atender a demanda do capital privado que disparou. Outra saída foi a venda de reservas.  

No início de 1981 a equipe econômica voltou a discutir a manutenção do atraso 

cambiário. A pressão dos produtores rurais e da indústria local era forte para que o 

câmbio fosse liberado, mas, a manutenção desse sistema era fundamental para manter a 

entrada de divisas. O atraso cambiário já estava em mais de 50% quando o governo 

determinou uma desvalorização de 10% em fevereiro de 1981 e projetou 

desvalorizações mensais de 3% até agosto do mesmo ano. O governo simplesmente 

atribuiu à medida a nova equipe que assumiria, afirmando que a mesma estava 

extremante preocupada com esse atraso cambiário. O fato é que isso deixou os 

investidores bastante desconfiados, o que provocou uma nova corrida desenfreada por 

divisas que consumiu 3 bilhões de dólares das reservas que caíram para pouco mais de 

4,5 bilhões de dólares.51 Diante do cenário de instabilidade os credores internacionais 

passaram a exigir a manutenção de ativos no exterior como garantia do pagamento da 

dívida. Segundo Benítez e Mónaco, esse foi o principal fator motivador da fuga de 

capitais, ainda que essa fuga também tenha sido incentivada pela instabilidade da 

economia argentina nesse período. Tão logo Viola assumiu, a sua equipe econômica 

decretou um feriado cambiário.52 

Martinez abandonou todo o rigor que havia adotado na condução da política 

cambiária até então para entregar significativo poder de manobra nas mãos do mercado 

financeiro. O novo governo logo se deparou com demandas que se via obrigado a 
                                                           
51 BCRA, memoria anual, 1982. Apud: SCHVARZER, Jorge. La Política Económica de Martínez de Hoz. 
Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. Pág.56. 
52BENÍTEZ, Diego Hernán e MÓNACO, César. “La Dictadura Militar, 19876-1983”. In: Kessler, G. y 
Luzzi, M, Problemas Socioeconómicos contemporáneos, Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2007. Pág.12. 
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atender. Com o mercado de capitais livre, Martinez criou as condições para que a 

Argentina se mantivesse dependente desse fluxo de divisas. O mercado percebeu que 

tinha todas as condições de pressionar o Estado por melhores condições de negócios. 

Viola trocou o ministro da economia por Lorenzo Sigaut que assumiu com o objetivo de 

melhorar a situação do empresariado local e dos produtores agrícolas, afetados pelo 

câmbio valorizado e pelo alto custo do dinheiro. Porém, o novo ministro conseguiu 

pouco apoio, na medida em que os principais grupos econômicos e financeiros se 

opuseram às novas medidas. Tais grupos estavam alinhados com as políticas de 

Martinez de Hoz.  

A nova equipe econômica eliminou a tablita em abril de 1981 e estabeleceu o 

câmbio fixo, promovendo fortes desvalorizações para diminuir a velocidade com que se 

estava processando a abertura econômica. Esse procedimento aumentou 

significativamente as dívidas contraídas em dólares. A recessão e o desemprego 

aumentavam o clima de insegurança provocando outra corrida por divisas. O governo 

decidiu reestabelecer o câmbio duplo, sendo um para o sistema financeiro e outro para o 

comercial. A procura por dólares fez a liquidez do sistema despencar e aumentou ainda 

mais o custo do dinheiro. As reservas começaram a despencar e o governo foi obrigado 

a tomar novas empréstimos para manter as garantias de funcionamento do sistema 

financeiro. Desde dezembro de 1980, quando da proximidade da troca de governo, a 

fuga de capitais e a tomada de empréstimos fizeram a dívida argentina subir 

vertiginosamente. 

 

Tabela 4 - Dívida Externa Argentina em Bilhões de Dólar
 

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
  

      
  

9.738 11.761 12.496 19.034 27.162 35.671 38.907 44.781 

Fonte: BCRA, Memoria Anual. 1976, 1979, 1982 e 1985. 

 

 

O governo de Viola e sua equipe econômica sofreram duras críticas. Além disso, 

esse governo valorizava o diálogo com setores que desejavam a abertura política. Isso 

provocava fortes reações entre os linhas duras que viam o governo de Viola como uma 

séria ameaça a continuidade do projeto militar. As tensões políticas, a alta da inflação e 

a instabilidade no mercado financeiro favoreceu a queda de Viola, apenas nove meses 
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depois de assumir a presidência. Galtieri, membro da linha dura, assumiu trazendo 

consigo membros da antiga equipe econômica de Martinez, o que sinalizava para o 

retorno das políticas econômicas adotadas até março de 1981. A nomeação do novo 

ministro da economia, Roberto Alemann, confirmou essa perspectiva.53 

Nesse momento um dos maiores problemas era a dívida externa contraída pelas 

empresas privadas quando tomaram empréstimos em divisas num contexto de grande 

oferta de capital no mercado. Agora esse capital está fugindo da instabilidade do cenário 

econômico argentino e os custos dos empréstimos se elevaram significativamente. 

Importante associar esse movimento de capital também à maior procura pelos títulos da 

dívida norte-americana. Dívida essa que cresceu rapidamente desde o início da década 

de 80, por tanto, logo depois do anúncio do aumento de juros nos EUA. Essa medida 

acabou socorrendo os bancos que estavam em apuros por conta da crise da dívida dos 

países periféricos. Muitos levaram seus ativos para os Estados Unidos visando maior 

segurança e rentabilidade num contexto de desvalorização da dívida latino-americana.54 

 A situação ainda se agravou em função da crise política provocada pela derrota 

do país na guerra das Malvinas. Galtieri renunciou em seguida e os desentendimentos 

entre os comandantes das Três armas provocou a dissolução da Junta. O Exército então 

designou para a presidência Reynaldo Benito Bignone em junho de 1982. O ministério 

da economia passou a ser comandado por José María Dagnino Pastore. Em setembro do 

mesmo ano, após a troca do comando da marinha e da aeronáutica, a Junta voltou a se 

reunir para organizar a transição para o regime democrático.55 

Bignone afirmou em seu discurso de posse que reativaria as forças produtivas e 

que tiraria a Argentina do círculo especulativo que abalou as bases econômicas do país. 

Para o comando do Banco Central foi designado Domingo Cavallo, outro que mantinha 

bom relacionamento com os grandes empresários e tinha bom trânsito no cenário 

internacional. Em meio a uma grave crise de endividamento, a equipe econômica 

determinou uma redução da taxa de juros que passou a ser aplicada pelo Banco Central. 

As taxas foram estabelecidas em patamares muito abaixo da inflação até o fim de 1983, 

                                                           
53 BENÍTEZ, Diego Hernán e MÓNACO, César. “La Dictadura Militar, 19876-1983”. In: Kessler, G. y 
Luzzi, M, Problemas Socioeconómicos contemporáneos, Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2007. Pág.13. 
54BELUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Os Antecedentes da Tormenta: origens da crise global. São Paulo: 
Ed. UNESP. 2009. Pág.195. 
55 PALERMO, Vicente e NOVARO, Marcos. A Ditadura Militar na Argentina 1976-1983: Do Golpe de 
Estado à Restauração Democrática. São Paulo: Edusp, 2007. Pág.627. 
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o que contribuiu para combater rapidamente o endividamento privado interno. Isso de 

fato impulsionou a produção doméstica que cresceu 2,8% nesse ano, mas não sem 

impor elevados custos ao Tesouro. Além disso, os gastos públicos foram liberados dos 

controles estabelecidos pela equipe econômica anterior, e logo diversas obras públicas 

foram retomadas.56 

Já com relação a dívida externa do setor privado, Cavallo decidiu junto a equipe 

econômica determinar a estatização da mesma da seguinte forma: o governo ofereceu às 

empresas privadas a cobertura da diferença da dívida em divisas provocada pelo auge 

inflacionário e consequente desvalorização do peso, ou seja, uma garantia de câmbio. 

Esse procedimento fez o Estado argentino assumir cerca de 90% do total de 15 bilhões 

de dólares da dívida do setor privado que contava com empresas como Renault 

Argentina, Mercedes-Benz Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City 

Bank, First National Bank of Boston, Chase Manhattan Bank, Bank of America, etc., ou 

seja, gigantes do cenário internacional. Lembrando que estas empresas mantinham o 

grande volume de suas divisas no exterior, pois o haviam movimentado para lá no auge 

da crise para cumprir exigência dos credores e para fugir da instabilidade do cenário 

econômico local.57 

Após promoverem ainda mais o endividamento público, o ministro da economia 

e o diretor do Banco Central não conseguiram se manter em seus cargos e renunciaram 

após dois meses de trabalho. Jorge Wehbe, que assumiu o lugar de Pastore no ministério 

da Economia, via como inevitável a decretação da moratória da dívida, no entanto ele 

sabia que isso poderia implicar em consequências graves para uma economia com um 

mercado de capitais aberto. Por isso viajou aos Estados Unidos em busca de recursos 

que financiassem o endividamento argentino. Os resultados das últimas ações na 

economia foram positivos em variáveis importantes como o Pib, que apresentou 

crescimento em 1983, os salários da indústria, que cresceram acima de 17% no mesmo 

ano, mas a inflação não cedia e chegou a 343,8%, bem como os compromissos da 

dívida passaram a comprometer parte significativa das receitas do país, cerca de 40% 

das receitas públicas eram destinadas aos serviços da dívida externa. O cenário 

                                                           
56Id. 
57BENÍTEZ, Diego Hernán e MÓNACO, César. “La Dictadura Militar, 19876-1983”. In: Kessler, G. y 
Luzzi, M, Problemas Socioeconómicos contemporáneos, Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2007. Pág.13. 
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econômico deixado pela ditadura de 1976 já sinalizava que os anos posteriores seriam 

ainda mais difíceis.58 
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