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Apresentação

A década de 1990 representa um período conturbado da história argentina. O

trajeto da aplicação das reformas neoliberais adotadas ao longo do governo do peronista

Carlos Menem, está imerso em uma série de arranjos ainda pouco claros. A relação entre

os poderes constituídos não se deu de maneira amistosa, uma vez que a adoção de uma

agenda neoliberal não era consenso no governo. 

Nesse breve trabalho, pretendemos avaliar a relação entre os poderes e o impacto

disso nas ações adotadas pelo governo ao longo da década de 1990 na Argentina. Para

tal utilizemos o conceito de Check and Balance. Esse conceito prevê que os poderes

ajam como fiscalizadores um do outro, no sentido de impedir atuações que extrapolem

suas atribuições, evitando portanto as ações predatórias.

O Check and Balance funciona como um inibidor  da ação oportunista  ao se

estabelecer enquanto meio de restrição institucional a esse comportamento. Na medida

em  que  as  ações  oportunistas  encontram  espaço,  temos  como  consequência  a

materialização de práticas predatórias por parte do Estado, uma vez que a atuação do

mesmo diante desse contexto, tende a promover ganhos privados. Quando as ações do

governo tendem a produzir bens públicos, ou seja, resultem em benefícios ao conjunto

da sociedade, temos que o nível de check and balances se encontra em um patamar em

que  produz  ações  virtuosas  ao  invés  de  predatórias.  Para  efeito  de  análise,  vamos

considerar aqui enquanto agentes da cadeia de Check and Balances o congresso federal,

o executivo e a Corte Suprema de Justiça. (Alston, Melo, Mueller e Pereira. 2010).

Na primeira parte dissertaremos acerca dos conceitos de check and balance e sua

relação com as  ações  predatórias  ou  virtuosas.  Também traremos  para  a  análise  os
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conceitos de racionalidade limitada e comportamento oportunista por entendermos que

estes  têm  relação  direta  com  a  as  ações  predatórias.  Num  segundo  momento,

aplicaremos estes conceitos ao caso Argentino. Com relação a medida da realização de

bens público por parte do governo argentino ao longo da década de 1990, nossa análise

vai se debruçar sobre os dados da saúde e da educação pública. 

O Check and Balances e as Ações Oportunistas

Na clássica divisão de poderes apresentada por Montesquieu está a gênese do

sistema de Check and Balances. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário teriam

de  conviver  de  modo  a  limitar  a  si  mesmos,  no  entanto  sem  comprometer  a

independência consagrada a cada um deles. Ou seja, as funções e atribuições de cada

poder deveriam ser cumpridas de maneira autônoma, mas, o exercício das funções em si

deveria ser controlado pelos demais poderes. Nesse sentido, um poder pode corrigir ou

mesmo anular o que for determinado pelo outro, uma vez que tenha sido detectado o uso

das ações para além das atribuições estabelecidas a cada poder. Trata-se de um sistema

cujo  objetivo  é  evitar  o  abuso e  a  concentração de  poder  e,  portanto,  privilegiar  o

equilíbrio em que se prevaleça o bem da coletividade, uma vez que a concentração de

poder,  a maneira  do absolutismo,  pode gerar  medidas arbitrárias cujos benefícios se

deem no âmbito privado em detrimento do coletivo. (Montesquieu,1998).

O bom funcionamento do check and balance tende a restringir o comportamento

oportunista  por  parte  de  qualquer  das  esferas  de  poder.  A ação  oportunista  está

diretamente ligada ao conceito de racionalidade limitada. Este conceito considera que os

contratos são sempre imperfeitos na medida em que é impossível que os agentes tenham

conhecimento de todas as variantes possíveis antes de formulá-los. Sendo assim, uma

renegociação do contrato que considere novas contingências expõe quaisquer das partes

ao comportamento aético da outra. (Farina, Elizabeth, Paulo F. Azevedo e Maria Sylvia

M. Saes, 1997)  

Com relação  ao  comportamento  dos  agentes,  além de  considerarmos  que  os

mesmos podem agir aeticamente no sentido de promover ganhos pessoais, também é



necessário considerarmos o seu poder de barganha. Determinados agentes,  enquanto

membros de uma elite econômica e, portanto, com forte influência política, tendem a ser

beneficiados pelos arranjos institucionais. Obviamente isso se dá tanto mais onde os

níveis de desigualdade são mais significativos:  

“...  where  there  was  extreme  inequality,  political
institutions were less democratic, investments in public goods and
infrastructure  were  far  more  limited,  and  the  institutions  that
envolved tended to  provide highly unbalanced (favoring  elites)
access to property rights and economic opportunities.” (Engerman
and Sokoloff, 2005, p.7).

A  consequência  importante  do  desequilíbrio  na  atenção  às  demandas,

privilegiando-se as elites, é que isso compromete a realização dos bens públicos. Os

agentes  com  forte  influência  política  podem  ainda  pressionar  o  governo  a  realizar

mudanças institucionais que favoreçam suas pretensões. De certo, não ignoramos o fato

de que um ambiente institucional adequado ao desenvolvimento econômico tem de ser

composto por  regras  que favoreçam esse mesmo desenvolvimento.  Uma vez que se

perceba que as instituições precisam ser reformuladas nesse sentido, o governo deve

fazê-lo. Porém, queremos identificar em que medida essas ações foram impactadas pelo

nível do check and balance e até que ponto comprometeu a produção de bens públicos.

Para uma avaliação da produção dos bens públicos, nos deteremos na apreciação

de dados sobre saúde e educação ao longo da década de 1990. Escolhemos estas áreas

por residirem aí as maiores demandas da sociedade argentina ao longo dos anos 1990 e

por  serem  elas  historicamente  símbolos  importantes  do  subdesenvolvimento  latino

americano. Acreditamos que esta seja a prioridade adequada, dada a proposta de uma

análise breve deste trabalho. Partindo de índices do início da década de 1990, portanto

do início do governo Menem, avaliaremos se as ações do governo tenderam a produzir

mais ou menos bens públicos,  de modo que teremos meios de perceber se as ações

foram na maior parte das vezes virtuosas ou predatórias.

No caso analisado por nós, temos um contrato cujas bases foram estabelecidas

desde Montesquieu.  A divisão tripartite  dos  poderes  na república Argentina segue o

modelo consagrado pelo pensador francês no século XVIII. O cenário econômico da

década de 1990 expôs a Argentina a novas contingências, o que abriu caminho para

ações oportunistas. Entendemos que estas ações são oportunistas na medida em que se

privilegiam de novas contingências para atender demandas de agentes interessados em



ganhos privados. O equilíbrio entre os poderes e, portanto, o bom funcionamento do

check and balance tem por objetivo diminuir este comportamento e promover ações que

resultem, ao menos majoritariamente, em bens públicos. Em suma, o check and balance

funciona como inibidor das ações oportunistas.

O Cenário das Reformas e o Desequilíbrio Entre os Poderes

Com a vitória de Carlos Menem nas eleições de 1989, tem início um projeto de

reformulação  econômica  seguindo  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Consenso  de

Washington. O novo governo assume em meio a uma crise que fez o antecessor de

Menem, Raul Alfonsín, deixar o cargo seis meses antes da data prevista. (Ayerbe, 1998).

A crise argentina já estava claramente estabelecida desde o início do governo

Alfonsín. Quando este venceu as eleições em 1983, se configurou a primeira derrota

eleitoral do peronismo desde que foi criado. O novo presidente herdou do regime militar

uma dívida externa de 45 bilhões de dólares. Tal dívida era de apenas 8 bilhões de

dólares em 1975, um ano antes do golpe militar.

Além da elevada dívida externa, Alfonsín encontrou outros problemas deixados

pelo regime. Em 1983, o PIB argentino era menor que em 1974 e a participação dos

assalariados na renda nacional despencou de 45% em 1974 para cerca de 23% em 1983,

além disso havia o aumento da inflação que já chagava a 100% ao ano. O pagamento

das parcelas da dívida exigia um superávit primário do orçamento e ainda era preciso

refinanciar  parte  da  dívida  no  mercado  financeiro.  Por  isso,  o  governo  argentino

refinanciou  a  dívida  vencida  e  a  que  ainda  venceria  até  1985  e  tomou  novos

empréstimos junto ao FMI. Em 1985, o governo Alfonsín lançou o Plano Austral de

Estabilização  Econômica  que  adotou  como  medida  de  controle  da  inflação  o

congelamento de preços e salários. Ainda no mesmo ano as medidas surtiram efeito e a

inflação caiu de 30,5% no mês de junho para 2,4% no mês de novembro. (Ferrer, 2006).

Com a capacidade de investimento comprometida com os serviços da dívida as

exportações  caíram,  provocando  um  saldo  negativo  na  balança  comercial  que  era



ligeiramente  compensado com a  tomada de empréstimos  junto  ao  FMI.  Contudo,  a

inflação atingiu o melhor índice desde 1974, mas, o patamar de 81,9% para o ano de

1986 ainda era considerado muito alto. (Ayerbe, 1998).

Diante  dessa  situação  o  governo se  viu  obrigado  a  atrasar  o  pagamento  das

parcelas da dívida externa. No intuito de amenizar o impacto dessa medida na economia

nacional,  uma vez que  a  suspensão do pagamento  da dívida  gerou desconfiança no

mercado  e  afastou  investidores,  o  Estado  procurou  manter  o  nível  das  atividades

econômicas à custa de um maior déficit fiscal, ou seja, diminuindo o custo por parte das

empresas. Para combater o déficit, propôs então uma reforma tributária que encontrou

forte resistência no movimento sindical e mesmo no parlamento,  onde os peronistas

obstruíram as tentativas do governo.

Como  a  inflação  se  mantinha  em  níveis  muito  altos  e  as  eleições  já  se

aproximavam,  o governo Alfonsín  lançou o “Plano Primavera”,  que  nos  moldes  do

Plano Austral, estabeleceu uma política de congelamento de preços e salários. Cerca de

400 empresas firmaram um acordo com o governo onde os preços ficariam congelados

por 180 dias. Pra manter esse sistema de controle da economia funcionando o governo

precisou, entre outras medidas,  manter o valor do dólar abaixo do valor real,  o que

acabou consumindo boa parte das reservas de dólares do país.

Em janeiro de 1989, o Banco Mundial anunciou que não liberaria mais parte dos

créditos prometidos então em 1987, o que fez com que muitos investidores retirassem

seus dólares do país. O banco central parou então de intervir no câmbio e o dólar subiu

de maneira vertiginosa. Como resultado, a inflação no mês de abril chegou a 35%. Os

empresários  então começam a retirar o seu apoio ao Plano. Diante desse cenário,  a

oposição venceu as eleições presidenciais de 1989. (Ayerbe, 1998).

O peronista Carlos Menem assume em meio a esse cenário conturbado. Num

primeiro momento, o congresso cooperou com as iniciativas do governo e, diante da

situação de crise, aprovou a criação de duas leis: a Lei de Emergência Econômica que,

além da suspensão dos subsídios à indústria nacional, concedia ao capital externo as

mesmas  condições  de  tratamento  regulatório,  creditício  e  tributário  vigente  para  o

capital nacional; e a Lei de Reforma do Estado, que dava maior poder ao executivo para

decidir sobre as modificações a serem feitas no setor público. Este último ponto estava

relacionado  aos  interesses  da  cúpula  do  governo  em  pôr  em  ação  o  projeto  de

privatização das estatais. 



O cenário de crise proporcionou uma maior concentração de poder nas mãos do

executivo. O congresso cedeu prerrogativas entendendo ser uma situação excepcional.

As reformas tinham ainda o apoio da maioria da população. Coube ao executivo colocar

as ações  em curso no intuito  de providenciar  a saída da crise  e  o desenvolvimento

econômico.  Porém,  já  na  lei  de  emergência  econômica,  vemos  que  as  indústrias

nacionais perdem um auxílio importante do Estado e, ao mesmo tempo, terão de se

preparar para um mercado bem mais competitivo com o novo tratamento dispensado às

indústrias  estrangeiras.  As  demandas  de  uma  parcela  importante  do  empresariado

nacional foi aqui claramente negligenciada, em favor de empresários internacionais. De

certo, o governo espera alcançar o crescimento econômico, mas, a que preço?

Com a entrada de Domingos Cavallo no Ministério da Economia em 1991, a

definição pela redução do Estado através das privatizações e de uma maior abertura ao

capital estrangeiro ganhou contornos definitivos. Uma das medidas mais importantes

adotadas por Cavallo foi a fixação da paridade entre o austral e o dólar definida pelo

Plano de Conversibilidade2, que passou a vigorar em janeiro de 1991, não podendo o

Estado emitir  quantidade de moeda superior  as suas reservas em dólar.  A Argentina

cresceu em ritmo alto até a crise do México em 1994 e a inflação caiu vertiginosamente

para 1,8% em 1995. (Ayerbe, 1998).

 Por  conta  dos  bons  resultados  o  governo  recuperou  a  popularidade  que  se

traduziu em uma ampla vitória nas eleições de 1991, quando o peronismo ampliou a sua

participação no parlamento, enquanto que no pleito para os governadores de província

conseguiu  vencer  em 10  das  12  que  estavam em disputa.  Com essa  conjuntura,  o

governo Menem fechou o ano de 1991 com apoio interno e credibilidade diante do

cenário externo.

Passado esse primeiro momento de emergência, o peronista Carlos Menem não

quis abrir mão da concentração do poder que se configurou no auge da crise. De fato, tal

concentração  seria  útil  na  continuidade  da  aplicação  das  reformas.  No  entanto,  o

congresso  já  não  estava  mais  disposto  a  apoiar  todas  as  medidas  do  executivo  de

maneira  passiva.  Isso porque embora o Partido Justicialista  tenha conseguido ampla

vitória nas eleições legislativas de 1989, não apoiou Menem em todas as suas ações por

entender  que  elas  eram  medidas  unilaterais  e  contraditórias  com  o  histórico  do

peronismo. 

2 A relação era de 10.000 Austrais por Dólar. Somente em 1992 o Peso se torna à moeda 
oficial da Argentina, a partir de então a paridade é de 1 peso para 1 dólar.



O Congresso  somente  cedeu  prerrogativas  ao  executivo  com o propósito  de

acelerar o combate à crise econômica que afligia o país. Passado o primeiro momento

considerado emergencial, o parlamento pretendia reassumir suas prerrogativas. Diante

da postura de Menem em não ceder ao congresso, correntes do partido peronista se

mostraram hostis  às políticas adotadas pelo presidente e  se aliaram à oposição para

criticar o governo. 

Diante da resistência do congresso, o presidente argentino então lançou mão de

um dispositivo que o permitiu tomar decisões unilaterais conforme suas convicções e de

sua equipe econômica. Eram os decretos de necessidade e urgência e os vetos parciais.

Menem recorreu a eles com muito maior frequência que Alfonsín. Até dezembro de

1993, o presidente peronista lançou mão de 308 decretos e 38 vetos. Alfonsín recorreu a

estes apenas 10 e 12 vezes respectivamente. Muitas vezes o congresso reagiu com o

silêncio, deixando clara a sua desaprovação. Por sua vez, a Corte Suprema de Justiça

manifestava claro apoio ao poder executivo e garantia a legalidade dos decretos. Assim,

as reformas neoliberais adentraram a agenda do governo com rapidez, apesar de certa

resistência do legislativo. (Palermo, 1996).

Entendemos que o cenário descrito acima deixa flagrante o desequilíbrio entre os

poderes e compromete o bom funcionamento do check and balance. Uma vez que o

executivo  concentra  uma  fatia  maior  de  poderes  em  detrimento  do  legislativo,

proporciona um cenário favorável a proliferação de ações oportunistas. Um resultado

final positivo e,  portanto, fruto de ações virtuosas, tem de revelar maior retorno em

termos de realização de bens públicos. O judiciário se colocou como forte aliado do

executivo, respaldando todas as ações e garantindo a legalidade dos decretos.

Um grupo relativamente novo passou a ter relevância singular no momento da

tomada de decisões por parte do governo. Eram os chamados Tecnocratas, um corpo

técnico que desenhava as ações mais imediatas principalmente no tocante as reformas

de  viés  econômico.  Esse  grupo,  sempre  liderado  pelo  ministro  da  economia,

recomendava ações que, via de regra, estavam alinhadas com os interesses do mercado

financeiro.  Menem não quis  abrir  mão de  conduzir  as  ações  junto  com sua  equipe

econômica  sem  necessitar  da  aprovação  do  Congresso.  Daí  que  os  pressupostos

estabelecidos  na  Lei  de  Emergência  econômica  e  na  Lei  de  Reforma  do  Estado,

continuaram vigorando, mesmo contra a vontade da maioria dos congressistas.

Este componente tecnocrático se constituiu enquanto um poderoso agente das

ações do Estado e entrou em atrito com o congresso, por entender que este colocava em



risco sua pretensão de reformas. Também por conta disso, o componente tecnocrático

apresentou uma demanda por maiores poderes. É nesse sentido que, em 1991, o então

ministro da economia Domingos Cavallo justificou as medidas adotadas na economia

fazendo duras críticas ao congresso, acusando-os de lentidão na aprovação de medidas e

de prática de política barata. Cavallo encontrou amplo apoio dos empresários quando

das  suas  declarações  e  das  medidas  que  adotou,  pois  estes  acreditavam  que  era

necessário um técnico competente que purificasse as ações das distorções provenientes

dos debates políticos. (idem)

Nesse  momento,  os  tecnocratas  são  desejados  pelos  grandes  empresários  na

organização da política econômica do país. Menem deixa claro que vai atender a essas

aspirações da classe empresarial  quando nomeia Miguel Roig,  inimigo declarado do

peronismo,  para o Ministério  da Economia e,  menos  de dois  anos  depois,  transfere

Domingos Cavallo da pasta das relações exteriores para o Ministério da Economia. Os

aparelhos do Estado estão assim sendo organizados de modo a priorizar as demandas de

setores econômicos influentes.

Ainda que isso possa revelar  um desequilíbrio na atenção das demandas dos

diversos setores da sociedade, uma vez que o mais representativo dos poderes, no caso o

legislativo, se encontra enfraquecido, talvez o mais importante seja avaliar o resultado

alcançado, uma vez que o mesmo possa trazer ganhos coletivos significativos superando

os ganhos privados. 

As  medidas  adotadas  no  governo  Menem  com  vistas  à  liberalização  da

economia, naturalmente produziram um impacto direto sobre a população argentina. A

forma como esse novo modelo econômico foi adotado ressoou de maneira significativa

nas áreas sociais. Os organismos internacionais, em especial o FMI, afirmavam ser esse

um  “mal  necessário”  para  que  o  país  pudesse  realizar  as  reformas  e  crescer

economicamente. A população deveria suportar essa pressão, pois, a partir do momento

em que a economia trouxesse melhores  índices,  os benefícios na área social  seriam

vistos. (Stiglitz, 2002).

No entanto, e em acordo com o definido pelo conceito de Check and Balance

que encontramos em Alston, sustentamos a tese de que o desequilíbrio entre as esferas

do poder tem como consequência resultados negativos em termos de retornos coletivos.

Sem o bom funcionamento do check and balances nos parece pouco provável que as

demandas sejam equitativamente representadas e que os ganhos coletivos superem os

ganhos  privados.  O  poder  de  barganha  das  organizações  com  maior  influência



econômica e política produziu um desequilíbrio importante entre os poderes. Isso foi

amplificado  pelas  contingências  novas  apresentadas  pelo  momento  de  crise.  Para

entender  a  evolução dos  serviços  públicos  durante  as  reformas  implementadas  pelo

governo Menem, temos de avaliar os dados do período a que esse trabalho se propõe

analisar. Faremos isso utilizando como comparativo o governo anterior.

Mudanças Institucionais e Impacto Social

Durante o governo de Raul Alfonsín, as reforma econômicas, ainda que urgentes,

não foram adotadas de maneira unilateral.  Um dos mecanismos utilizados antes das

tomadas de decisões era a reunião do Pacto Social. A política de Pacto Social procurava

articular acordos entre empresários, trabalhadores e Estado. As negociações entre estes

setores  eram  sempre  consideradas  no  momento  em  que  o  Estado  estabelecesse  as

estratégias a serem adotadas na política econômica e social. Dessa forma, se mantinha

uma atenção a demandas de setores variados. 

Porém,  no  fim de  1985,  ocorreram sérios  desentendimentos  nas  reuniões  do

Pacto Social, de modo que o governo teve de agir na condução das políticas econômicas

e sociais sem contar mais efetivamente com as contribuições das reuniões do Pacto, já

que  os  desentendimentos  comprometeram  os  acordos.  No  entanto,  ainda  que  os

representantes  dos  empresários  e  trabalhadores  não  chegassem  a  um  consenso,  as

demandas de ambos continuavam ressoando no governo.

 O país precisava de investimentos que promovessem o crescimento econômico. Porém,

a situação de endividamento crônico não permitiu a disponibilidade de recursos para tal

fim. A saída cogitada era a transferência das estatais à iniciativa privada. Dessa forma,

além de não ter de disponibilizar recursos para investir nestas empresas, o Estado não

sofreria  diretamente  as  consequências  de  um  investimento  malsucedido  e  ainda

arrecadaria com a cobrança de impostos sobre estas mesmas empresas.



Embora  existisse  certo  consenso  no  governo  Alfonsín  sobre  quais  reformas

adotar, existiam também sérios desentendimentos quando se tratava de discutir o nível

dessas reformas. Entre os principais pontos de divergência estavam: a abrangência que

deveria ter a privatização; o nível de participação do capital estrangeiro no país; o grau

de autonomia que teria o governo para determinar medidas na política econômica. 

Ao perceber o impacto que as medidas neoliberais poderiam surtir na Argentina,

deu-se um debate que inviabilizou as ações nesse sentido. Isso somente foi possível em

função do equilíbrio entre as esferas de poder e mesmo dentro das fileiras de cada poder.

No congresso, os principais opositores a essas medidas eram justamente os peronistas e,

mesmo Carlos Menem, não pensava diferente nesse momento:

O justicialismo não é liberal na economia, porque o liberalismo considera o
homem como objeto e o considera como mais uma mercadoria ... Mas não é
só por isso que rejeitamos a concepção liberal. Rejeitamo-lá também porque
esse  mesmo  liberalismo,  que  vive  postulando  os  benefícios  teóricos  da
liberdade,  exibe-se  internacionalmente  com  vocação  imperial  ...  E,  neste
marco, comprovamos que o estilo liberal proposto pelas grandes potências é
sempre  de  portas  para  fora,  na  medida  em que  não  afete  seus  interesses
vitais  ...  Nos  exigem  pôr  em  caixa  nossos  déficits  fiscais,  abrir  nossos
mercados, ajustar nossa economia. (Menem, 1994).

Nesse  sentido,  pensamos  que  o  nível  do  check  and  balances,  portanto  o

equilíbrio entre as esferas do poder que possibilita a limitação de um poder pelo outro,

ao longo do governo de Raul Alfonsín, foi suficiente para que as ações do governo não

surtissem  impactos  negativos  nos  índices  de  desemprego,  na  medida  em  que  as

demandas  da  classe  trabalhadora  foram  também  defendidas  no  congresso  federal,

principalmente pelos peronistas. Tal nível do check and balances foi preservado também

em  função  de  o  presidente  ter  recorrido  poucas  vezes  ao  expediente  do  decreto,

exatamente 10 vezes ao longo de todo seu governo. 

                        Desemprego Aberto Urbano (Taxas anuais médias), 1985-2002

                          1985            1990             1995            2000           2002

Argentina                     6,1%           6,1%           16,4%         15,1%        19,7%

América Latina           8,3%            5,7%            7,4%           8,5%         10,8%

Fonte: PNUD3

3 PNUD – Programa Das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. A Democracia Na América 
Latina: rumo a uma democracia de cidadãos e cidadãs. Tradução: Mônica Hirts – Santana do 



Utilizamos  dados  com  intervalos  de  5  anos  partindo  do  governo  de  Raul

Alfonsín, presidente entre os anos de 1983 e 1989, passando pelos dois governos de

Carlos  Menem que vão de  1989 a  1999,  e  encerrando com dados  de  2002 quando

governava o presidente Néstor Kirchner.

Já o governo Menem agiu de maneira unilateral  na tomada de decisões.  Sua

equipe  econômica  acreditava  saber  os  caminhos  necessário  para  a  retomada  do

crescimento econômico. De fato, reconhecemos que o crescimento foi retomado, mas,

aqui  queremos  tratar  dos  benefícios  coletivos  e,  ainda  que  a  Argentina  tenha

apresentado números expressivos de crescimento do PIB, nos cabe observar em que

medido  isso  se  traduziu  na  realização  de  bens  públicos.  Quanto  aos  índices  de

desemprego,  os  dados  do  PNUD  nos  revelam  que  o  governo  peronista  apresentou

resultados negativos. Os dados se tornam ainda mais flagrantes ao serem comparados

com  a  média  da  América  Latina  para  o  mesmo  período.  Ou  seja,  os  índices  de

desemprego na Argentina chegam a ser maiores que o dobro do observado na América

Latina. Nossa tese é a de que isso está diretamente relacionado com o desequilíbrio

entre os poderes que privilegia demandas das áreas economicamente mais influentes. A

queda  do  nível  de  Check  and  Balances  fez  com  que  as  demandas  das  classes

trabalhadoras,  que  ecoavam  no  congresso  federal,  recebessem  menor  ou  nenhuma

atenção  em  função  da  urgência  em  se  recuperar  os  índices  de  crescimento

econômico.No ano de 1993, na Argentina, o índice de desemprego ultrapassou os 12%.

Esse dado revela um dos maiores impactos negativos das reformas implementadas até

então. (Ayerbe, 1998).

A lei de Emergência Econômica além da suspender os subsídios à indústria nacional,

concedia ao capital externo as mesmas condições de tratamento regulatório, creditício e

tributário  vigente  para  o capital  nacional.  Nesse  momento  se  estabeleceu  uma

competição entre  as indústrias nacionais e internacionais onde estas últimas,  melhor

estruturadas, fizeram com que as empresas nacionais, fechassem as portas. O resultado

foi a dispensa de um grande número de trabalhadores das mais diversas áreas. 

O desemprego na Argentina avançou durante toda a década de noventa e passou

a  ser  o  maior  da  América  Latina  em  2002.  No  entanto,  desde  1995  o  índice  de

desemprego no país já estava entre os maiores da região, o que não foi suficiente para

Parnaíba, SP: LM&X. 2004, p.134. Disponível em: <http://www.eclac.org> Acesso em: 18 Ago.
2006.

http://www.eclac.org/


sensibilizar o governo e muito menos o FMI. Seguia sendo implementada a mesma

política econômica,  à revelia da posição do congresso. Vejamos então o impacto do

desequilíbrio entre as esferas do poder e das reformas econômicas na produção de Bens

Públicos.  

A Saúde

No início da década de 1970, a Argentina passou por uma reforma no setor da

saúde, onde o trabalhador passou a ser obrigado a se filiar à “Obra Social” (Seguro

Social) correspondente ao seu ramo de atividade através dos sindicatos. Cada ramo de

atividade possuía um modelo único de associação, de modo que a filiação obrigatória

dos  trabalhadores  concedeu  certo  poder  aos  sindicatos.  As  obras  sociais  realizavam

então  o  atendimento  médico  à  população  filiada,  orientando  sua  demanda  de

medicamentos  e  máquinas  para  o  setor  privado,  empresas  químico-farmacêuticas  e

produtoras de equipamentos médicos.  Sendo assim,  nesse sistema, o atendimento se

restringia à população trabalhadora com registro em carteira. 

As obras sociais ofereciam um sistema de atendimento composto por uma série

de instituições não-reguladas e sem fins lucrativos e toda sua estrutura era mantida com

as contribuições sobre os salários. No inicio dos anos 90 essas contribuições estavam

em 3% sobre o salário dos trabalhadores e 6% dos empregadores. Durante a década de

1990,  algumas  reformas  promovidas  pelo  governo  Menem  permitiram  que  os

trabalhadores  escolhessem livremente  a  Obra  Social  a  qual  queriam se  filiar.  Outra

modificação foi  a  permissão para que os  filiados  das  Obras  Sociais  recorressem ao

atendimento tanto na rede pública como na rede privada, sendo o custo do atendimento

repassado à  respectiva  Obra  Social  do  paciente  atendido. (Cetrángolo e  Devoto,

2002).

 A rede  pública  de  atendimento,  por  sua  vez,  tinha  como maior  demanda a

população mais carente da nação e aqueles que não eram atendidos pelo seguro social.

Existia ainda a opção do plano de saúde, no entanto, restrito apenas a uma pequena

parcela da população, devido o alto custo. Ainda era possível ao indivíduo possuir dois

tipos de cobertura, uma da obra social e outra do plano de saúde, gerando um gasto

duplo.



 Fon
te:
Ministério da saúde. 4 

Como  os  dados  revelam,  cerca  de  36,4%  da  população  ainda  dependia

exclusivamente  do  serviço  público.  Compunham  essa  parcela  da  população  os

habitantes  das  zonas  urbanas  mais  pobres  e  das  áreas  rurais  das  províncias  mais

atrasadas,  indivíduos  desempregados  e  autônomos  sem condições  de  pagar  por  um

plano particular, ou seja, a parcela mais carente da população argentina. 

Diante  das  reformas  implementadas  na  década  de  1990,  a  porcentagem  da

população  atendida  pelas  obras  sociais  vai  diminuir  como  consequência  direta  do

aumento do desemprego.  Essa tendência se mantém ao longo do governo Menem e

mesmo nos anos seguintes. Abaixo seguem os dados comparativos entre 1991 e 2001

que mostram como a cobertura das obras sociais sofreu retração.

Tabela 16 - Porcentaje de población sin cobertura de obra social, plan médico o
mutual

4 MINISTÉRIO DA SAÚDE Apud CETRÁNGOLO, Oscar, DEVOTO, Florencia. Organización de la 
Salud en Argentina y la Equidad: Una reflexión sobre las reformas de los años noventa e 
impacto de la crisis actual. Cepal, Buenos Aires, jun.2002. p.7.

Tabela 15 -  Cobertura en salud de acuerdo con datos censales 
(1991)

 

Tipo de cobertura Población % del total

   

   

Población con obra social 18.799.240 57.6

Sólo obra social 13.153.473 40.3

Obra social y plan médico 4.520.546 13.9

Ignora plan médico 1.125.221 3.4

Población con plan médico solamente 1.500.963 4.6

Ni obra social ni plan médico 11.867.945 36.4

Ignorado 447.380 1.4

   

Año     1991   2001

  

Población total Del país      32.615.528     36.260.130

  

Total sin cobertura      36,9%   48,1%

Fonte: INDEC



Os dados negativos são uma consequência do aumento do desemprego, uma vez

que o mesmo acarretou uma queda drástica no número de trabalhadores com carteira

assinada, de modo que reduziu o número de assistidos pelas Obras Sociais. Ou seja, o

alto índice de desemprego registrado no governo Menem, retirou das obras sociais uma

parcela da contribuição, da mesma forma que reduziu o seu quadro de associados. Tal

colocação é reforçada se comparamos os dados expostos acima com dados da década de

1980, quando a cobertura das Obras Sociais chegou a alcançar 75%, muito por conta

dos altos índices de trabalho com registro em carteira. (Medici, 2002).

As medidas de contenção, que eram um componente importante do pacote de

condicionalidades  impostas  pelo  FMI,  adotadas  pelo  Estado  argentino  afetaram  o

sistema  de  saúde  no  momento  em  que  a  população  mais  carente  do  país  mais

necessitava  dele.  As  reformas  ampliaram  o  nível  do  desemprego  e  igualmente

ampliaram o número daqueles que dependiam exclusivamente do serviço público de

saúde. O corte de gastos promovido pelo Estado colocou a saúde pública em um estado

ainda mais crítico.

Para o FMI, o Estado argentino precisava sim oferecer mais atenção à população

haja vista o aumento dos dependentes do serviço público, porém, isso deveria ser feito

sem comprometer o ajuste fiscal. Os números que mostram os gastos com saúde durante

o período em que vigorou a conversibilidade revelam valores mais que adequados, cerca

de 720 dólares anuais por habitante ou algo em torno de 8% do PIB. (Tafani, 1997). No

entanto o gasto por pessoa, considerando apenas o setor público e incluindo todos os

níveis de governo, alcançava apenas $157 por año. (Cetrángolo e Devoto, 2002).

A parcela da população dependente da saúde pública só aumentou na Argentina

durante a década de 1990. No entanto, no ano 2000, o gasto público com saúde era

inferior  ao  gasto  empreendido  pelas  Obras  Sociais  e  menos  da  metade  do  gasto

empreendido pela iniciativa privada, num momento em que quase 50% da população

argentina dependia exclusivamente do setor público de saúde.



Tabela 18 - Gasto en salud en Argentina. 2000 (como % del PBI)

Público 1.98                         

Seguridad social 2.92

Privado 4.24                                                                                          

TOTAL 9.14

Fonte: Ministério da Saúde e Ministério da economia da Argentina 5 

 

A educação

O aumento das taxas de desemprego comprometeu ainda mais a capacidade de

famílias  pobres  de  manterem custos  relativos  à  educação,  como material  didático  e

transporte. A descentralização do ensino médio promovida durante o governo Menem

fez com que províncias com baixa arrecadação assumissem custos com os quais não

podiam arcar. Sendo assim, as escolas públicas passaram a contar com menos recursos,

o que afetou o desenvolvimento educacional em várias regiões da Argentina. A parcela

da população que possuía renda mais elevada pôde recorrer ao ensino privado.

O Estado, por sua vez,  não amparou de maneira adequada as províncias que

possuíam  dificuldades  visíveis  em  arcar  com  os  custos  de  manutenção  do  sistema

educacional.  Como impacto das ações do Estado, os salários docentes perderam seu

valor real em mais de 80% nas províncias com menos recursos. Além disso, os atrasos

dos pagamentos se tornaram cada vez mais frequentes.

A  diminuição  do  valor  real  dos  salários  e  o  aumento  do  desemprego

repercutiram diretamente  no  acesso  à  educação  e  à  saúde  de  qualidade.  O sistema

público  de  ambos  os  setores  sofreu  cortes  drásticos,  prejudicando  seu  bom

funcionamento.  A descentralização do ensino  médio  durante  o  governo Menem nos

parece  estar  relacionada  ao  objetivo  de  enxugar  as  contas  do  Estado.  A Argentina

possuiu  historicamente  pisos  salariais  bem  superiores  aos  demais  países  latino-

5 MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA ECONOMIA DA ARGENTINA Apud: Ibid. p.6.



americanos, no entanto, após a reforma econômica da década de 1990, passou a contar

com mão-de-obra mais barata que Brasil e Uruguai, isso para aumentar o seu poder de

competitividade no cenário internacional.  (Saforcada, 2008).

Nessa  conjuntura,  somente  as  famílias  em  melhores  condições  financeiras

conseguiam adquirir  uma educação adequada,  o  que não só alimentou o círculo  da

desigualdade como o ampliou. Tal constatação enfatizou ainda mais a segmentação do

sistema educacional,  aumentando  a  brecha  que  registrava  a  desigualdade  social.  As

escolas particulares apresentavam melhores resultados nas avaliações do governo. Este

por sua vez, como já vimos, relacionava esse resultado à pobreza da população. Este era

o motivo do fracasso escolar, mas, não se discutiu verdadeiramente o motivo pelo qual a

população permanecia majoritariamente pobre. 

Tabela 21 - Porcentagem de Respostas Corretas para o Nível Primário 
(1994 - 1996)

Área Ano Estatal Privado

    

Língua 1994 65,42 77,83

 1995 61,13 73,34

 1996 59,02 70,86

    

Matemática 1994 57,35 69,46

 1995 58,85 69,37

 1996 56,84 69,33

FONTE: MINISTERIO DA CULTURA Y EDUCACION6

O  quadro  acima  revela  como  a  desigualdade  social  permaneceu  sendo

reproduzida  no  sistema  educacional  argentino.  Ainda  que  estejamos  considerando

apenas três anos como parâmetro para avaliação, fica nítido não só nestes dados, mas

também nos  analisados  anteriormente,  a  ausência  de  avanços  na  educação  pública,

enquanto a privada,  ainda que apresentando alguma queda em determinados setores,

6 MINISTERIO DA CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. Anuario Estadístico Educativo. 
Buenos Aires, Dec.1996. Disponível em: <http://www.me.gov.ar/diniece/> Acesso em: 25 Jan. 
2010.

http://www.me.gov.ar/diniece/


permaneceu largamente  superior  em desempenho.  O acesso  à  educação  privada  era

reservado a poucos. A falta de ações que combatessem a pobreza e as medidas de corte

de gastos do poder central só alimentavam o ciclo de reprodução de mão-de-obra barata

e de desigualdade.

A Argentina entrou para a lista dos países mais desiguais da América Latina. Em

boa medida como saldo da administração Menem. De fato, as medidas adotadas durante

a década de 1990 vieram em resposta às condicionalidades estabelecidas pelo FMI na

concessão dos empréstimos. Porém, as ações não se configuraram virtuosas na medida

em que produziram prejuízos coletivos, ao menos nos setores por nós analisados.

 

Conclusão:

Diante  de  um  cenário  de  crise  econômica,  o  congresso  nacional  cedeu

prerrogativas ao executivo. A concentração de poder nas mãos deste desequilibrou as

ações. Esse desequilíbrio comprometeu o bom funcionamento do check and balance e as

medidas oportunistas tiveram maior espaço de ação. Por isso os resultados em termos de

bens públicos  foram negativos,  uma vez  que  a  população,  maior  interessada  nessas

ações, não agiu no sentido de pressionar o governo enquanto esperava os benefícios de

uma política econômica que, não logrou produzir bons resultados nas áreas sociais, uma

vez que foi aplicada sob um sistema político desequilibrado.

A escalada  do  desemprego  nos  parece  ser  um dos  caminhos,  talvez  o  mais

importante, pra entender como as ações do Estado se configuraram majoritariamente

enquanto predatórias ao longo dos anos 1990. Enquanto no governo Alfonsin os índices

de desemprego mantiveram-se estáveis e na casa dos 6%, durante a governo Menem

eles  triplicaram.  Creditamos  isso  ao  fato  de  os  níveis  de  Check  and  Balance  se

encontrarem  em  patamares  mais  satisfatórios  durante  o  governo  radicalista,  muito

devido a  atuação do Pacto  Social,  mas principalmente  da  oposição  do Congresso à

adoção de medidas liberais mais abrangentes. 



Sem essa resistência do parlamento, o governo Menem aderiu rapidamente as

determinações do Consenso de Washington. Tal estratégia impactou significativamente

nos níveis de desemprego. O fechamento de empresas nacionais, impossibilitadas de

competirem com as estrangeiras, liberou uma parcela importante da mão de obra. A

grande oferta  de desocupados provocou a queda dos  salários,  o que por sua vez se

configurou enquanto um importante atrativo para a atuação das empresas estrangeiras. 

Assim,  temos  que  essas  ações  geraram majoritariamente  benefícios  privados,

pois  repercutiram  ganhos  significativos  apenas  entre  os  grandes  empresários  que

puderam contar com essa mão de obra mais barata e aferir maiores lucros. O corte de

gastos e as privatizações tiveram como objetivo principal o cumprimento dos serviços

da dívida. Aqui os grandes beneficiados foram os credores internacionais, não sem a

participação importante do FMI nesse processo.

Por outro lado, milhares de novos desempregados passaram a fazer parte das

estatísticas do ministério do trabalho da Argentina. Por conta disso, não podiam mais

recorrer aos serviços de saúde das Obras Sociais  e estavam obrigados a recorrer ao

serviço público de saúde que, comparativamente às Obras Sociais e aos Planos de Saúde

privados, empreendia um gasto irrisório por paciente, pois, os gastos públicos tinham de

ser  controlados  para  cumprir  os  serviços  da  dívida  e  gerar  confiança  no  mercado

internacional.  A educação  pública  de  nível  médio  foi  descentralizada  para  seguir  a

política de corte de gastos por parte do governo federal, porém, muitas províncias não

tinham condições de assumir esses novos gastos. O poder de compra dos salários dos

profissionais da educação caiu vertiginosamente e os pagamentos começaram a atrasar

em diversas províncias. 

Quais demandas foram atendidas? Que agentes foram beneficiados pelas ações

do Estado? Sustentamos que, diante do cenário de crise novas contingências abriram a

possibilidade  de  atuação de  agentes  cujos  interesses  foram privilegiados.  São ações

predatórias onde os recursos do Estado foram dirigidos majoritariamente para atender

aos  grandes  empresários  e  ao  mercado  financeiro.  Já  os  serviços  públicos  foram

prejudicados  pelo  corte  de  gastos  visando  atender  aos  credores  internacionais.

Defendemos ainda a tese de que, tal  caminho só pôde ser adotado pelo governo na

medida em que o Congresso estava enfraquecido e não conseguia coibir as ações do

executivo, ainda que as considerasse excessivas.  

Por fim, concordamos com a tese sustentado por Alston de que, o desequilíbrio

entre os poderes, e por tanto, o mal funcionamento do Check and Balances, tende a



produzir resultados negativos em termos da produção de bens públicos e, por meio do

comportamento oportunistas que geram as ações predatória, produz na maior parte do

tempo ganhos privados. Essa perspectiva, a nosso ver, é compatível com os resultados

das reformas econômicas implementadas na Argentina ao longo dos anos 1990. (Alston,

Melo, Mueller e Pereira. 2010).

O governo central, na assídua tarefa de enxugar suas contas a fim de garantir

reservas  suficientes  para  dar  segurança  aos  credores  internacionais  e  ao  capital

estrangeiro instalado no país, procurou “cortar gastos a todo custo”, inclusive afetando

os investimentos na área social. A saúde foi um dos setores afetados por uma política

econômica que beneficiou grandes investidores, empresas privadas, mercado financeiro

internacional,  banqueiros,  etc,  em detrimento dos interesses de toda uma população.

Obviamente que essa política encontraria seu limite, mergulhando a Argentina num caos

social e numa crise política sem precedentes. Quando a pressão social se impôs e as

instituições passaram por novas mudanças, um novo quadro se instalou no início dos

anos 2000. Assunto para outro momento.
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