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Resumo  -  Neste  artigo  analisamos,  pela  ótica  estruturalista,  como  a  crise
uruguaia  de  1998-2003  deu-se  em  consequência  de  impactos  externos
conjugados com fatores domésticos, particularmente uma política econômica
recessiva e um surto de febre aftosa. Tais impactos externos foram (a) uma
rápida  deterioração  do ambiente  externo,  particularmente  financeiro  e  (b)  a
retração  da  economia  de  seus  vizinhos  e  principais  parceiros  comerciais,
Argentina e Brasil.  Afirmamos ainda que as políticas econômicas durante o
período,  de  cunho  neoliberal,  contribuíram,  após  a  eclosão  da  crise,  não
apenas  com  o  seu  prolongamento,  mas  também  para  a  deterioração  da
atividade  econômica  interna,  o  aumento  do  desemprego  e  dos  níveis  de
pobreza  e  o  esgotamento  de  seu  modelo  político  vigente  desde  a  sua
independência.
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Abstract – In this article we analyze, from a structuralist perspective, the 1998-
2003crisis of Uruguay, as result  of  combined  external  shocks  and  domestic
factors, particularly a recessive economic policy and an outbreak of FMD. Such
external  impacts  were  (a)  a  rapid  deterioration  of  the  external  environment,
particularly financial and (b) the downturn in the economy of its neighbors and
major trading partners, Argentina and Brazil. We also point how the neoliberal
economic policies undertaken by the government after the break of the crisis
has  contributed  not  only  to  its  extension,  but  also  to  the  deterioration  of
domestic economic activity, the rise of unemployment and poverty levels and
the  exhaustion  of  a  political  model  that  prevailed  since
Uruguay’s independence.
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Área Temática: História Econômica Geral.



INTRODUÇÃO

O período em destaque (1998-2003) marca o final de cento e setenta

anos de controle político mantido pelos partidos Colorado (que vai da centro-

esquerda  menos  socialista  até  uma  centro-direita  liberal)  e  Blanco  (de

orientação conservadora e ligada à cadeia de produção primária).  A Frente

Ampla,  partido  de  esquerda,  chegou ao  poder  pela  primeira  vez ao eleger

Tabaré Vázquez prefeito  de  Montevidéu,  em 1989.  Sua ascensão no plano

político uruguaio se confirmou ao ser eleito presidente do Uruguai em 2004 (e

nas últimas eleições, em 2014), sucedido por Pepe Mujica, do mesmo partido,

em 2010.
Nos  anos  1990,  o  Uruguai,  assim  como  grande  parte  da  América

Latina,  passou por  reformas de cunho neoliberal,  que culminaram na maior

crise da história do país. Entre 1999 e 2002, o PIB uruguaio caiu 18,6%, os

salários reais retrocederam 23,2% entre 1999-2004, o desemprego chegou a

17% em 2002 e a incidência de pobreza passou de 16,7% em 1998,  para

30,8% em 2003  (GARCÍA e MARTÍN, 2013, p. 65). Isso explicaria em parte a

força que ganhou, no cenário político, a Frente Amplio (FA).
Ainda segundo os autores, o Uruguai foi, no início do século XX, um

país referência em matéria de proteção social e níveis de igualdade. Assim, a

vitória de um partido de esquerda abria a possibilidade de o país retomar essa

posição histórica, através de um projeto nacional de desenvolvimento que tinha

como núcleo uma transformação do tecido produtivo que permitisse superar as

debilidades do modelo primário-exportador e que ao mesmo tempo implicasse

um desenvolvimento inclusivo em termos sociais. Neste artigo, examinamos as

duas  últimas  administrações  antes  da  chegada  da  Frente  Ampla  ao  poder,

sendo este período o final trágico das políticas neoliberais que vinham sendo

implementadas desde 1959, ano em que o Partido Blanco (partida altamente

conservador) chegou à presidência da República pela primeira vez. O último

governo do Partido Nacional foi o de Luis Alberto Lacalle, de 1990 até 1995,

cuja orientação econômica e política foi pautada no Consenso de Washington.

1. ADMINISTRAÇÃO JUAN MARÍA SANGUINETTI (1995-2000)



As maiores  preocupações de Sanguinetti  eram (coerentemente  com

sua postura batllista) a defesa da indústria nacional, a proteção ao emprego e a

correção das distorções criadas no período neoliberal da administração Lacalle

que haviam penalizado os agropecuarista e, portanto, o setor exportador. No

campo econômico a primeira medida econômica da administração Sanguinetti

foi de ajuste fiscal para diminuir o déficit fiscal e aumentar a competitividade da

indústria:  os bens e serviços  públicos tiveram seus preços aumentados,  os

impostos sobre valor agregado e sobre a renda cresceram e as contribuições

patronais diminuíram seis pontos percentuais. A política gerou frutos: segundo

dados da CEPAL (1996), o déficit do setor público, que era de 3,7% do PIB em

março de 1995, caiu para 2,1% no final do ano e o superávit do governo central

chegou a 3% do PIB. Por outro lado, o déficit das empresas públicas se elevou

em um ponto percentual em relação ao ano anterior, ficando em 1,3% do PIB, o

do  sistema  de  seguridade  social  ficou  em 5,8% e  o  do  sistema financeiro

fechou o ano em 0,3%. O combate à inflação era feito pela política cambial: foi

adotada uma banda de flutuação de sete pontos percentuais e cada vez que o

dólar  atingisse  um  dos  extremos,  o  Banco  Central  atuava  pela  venda  ou

compra de moeda em mercado aberto, pela alteração dos encaixes bancários

ou pela manipulação da taxa de juros, garantindo assim a liquidez desejada.

Nestes termos, a política monetária ficava limitada.
O Uruguai tem seu maior mercado compreendido dentro do Mercosul,

tendo como principais parceiros comerciais a Argentina e o Brasil. Essa alta

dependência  do  Mercosul  explica  a  queda  de  quase  3%  do  PIB  uruguaio

devido à uma redução da demanda argentina (as exportações para a Argentina

passaram de representar 30% para 13%), diminuindo também o investimento

em formação bruta de capital fixo, que caiu 7,6% em 1995. A diminuição da

demanda argentina, por seu lado, tem sua origem numa situação regional de

recessão desencadeada pela crise financeira mexicana. A situação argentina

fez  cair  também  os  ganhos  no  turismo  (CEPAL,  1996).  Como  o  Uruguai

depende bastante de suas exportações para Argentina e Brasil, alterações na

demanda destes países têm impacto quase imediato sobre o nível de atividade

interna. Neste ano, 1995, além da deterioração do salário real, o desemprego

chegou a 11%, um número bastante alto  para um país com menos de 3,5

milhões de pessoas, segundo dados do FMI (1999). Apenas a agropecuária e



os serviços de telecomunicação e transportes tiveram resultados positivos em

relação ao emprego. A conta corrente continuou a ser financiada pelo alto fluxo

de  capital  estrangeiro  ao  país,  aumentando  também  suas  reservas

internacionais. 
Em  1996,  o  PIB  uruguaio  cresceu  4,8%,  tornando  possível  a

recuperação do baixo nível de atividade do ano anterior. A inflação recuou para

24% a.a. e o salário real teve aumento de 2,9%, mas o nível de emprego não

acompanhou a melhora e ficou em 12,4%. A elevada taxa de desocupação,

apesar da retomada do nível de atividade econômica, resistiu em ceder pois a

demanda por mão de obra diminuiu. Os déficits do setor público continuaram

sendo financiados com recursos externos.
Em novo acordo com o FMI,  o Uruguai  deveria focar seus esforços

econômicos  na diminuição  da  inflação,  através de  política  fiscal,  cambial  e

monetária coordenadas para atingir o objetivo, dando prosseguimento à política

econômica  de  ajuste.  A meta  de  limitar  o  desequilíbrio  financeiro  do  setor

público em 0,5% do produto não pôde ser atingida por causa da necessidade

maior  do  que  a  prevista  de  transferências  para  a  reforma  do  sistema  de

seguridade social (cujo déficit  ficou em 8% do produto) e pelo aumento dos

preços do petróleo não repassados nas tarifas dos bens e serviços públicos,

fazendo  o  desequilíbrio  ficar  em 1,2% (CEPAL,  1997).  Embora  a  meta  da

política monetária fosse desacelerar a taxa de expansão da moeda, dois terços

da necessidade de financiamento do governo, equivalente a 1,6% do produto,

foi  coberta  com  emissão  de  papel  moeda;  o  restante  se  cobriu  com

empréstimos internos e externos. Por três meses o Banco Central precisou agir

no mercado aberto para diminuir a pressão sobre o mercado cambial por causa

da  flutuação  do  peso,  mas  a  ação  rápida  do  BCU foi  capaz  de  manter  a

expansão  monetária  dentro  do  limite  previsto.  Os  depósitos  em  dólares

aumentaram  mais  de  15%,  em  relação  a  1995,  contribuindo  para  o

aprofundamento  da  dolarização  da  economia  uruguaia:  83%  dos  passivos

monetários totais e 80% do crédito ao setor privado foram feitos em moeda

estrangeira. Com um clima mais favorável do que no ano anterior, os meios de

pagamento, o agregado monetário e a disponibilidade de crédito aumentaram.

As  taxas  de  juros  em moeda  nacional  tiveram uma trajetória  descendente,

respondendo à diminuição da inflação.



Sob a hipótese e otimismo de que o cenário internacional continuasse

favorável,  a  política  econômica  de  1997  seguiu  centrada  na  diminuição  da

inflação e do déficit do governo (também porque essa é uma condição do FMI

para  os  acordos  de  renegociação  de  dívidas).  Assim,  os  instrumentos  de

política econômica utilizados para atingir as metas seguiram sendo os mesmos:

limitação do desequilíbrio financeiro do setor público; financiamento externo; e

desaceleração da desvalorização cambial a uma taxa coerente com o objetivo

inflacionário.  O  prognóstico  era  favorável:  ceteris  paribus,  se  previa  um

crescimento de 3% do PIB. 
A trajetória  do  produto,  que  até  setembro  havia  crescido  5,1%,  a

diminuição da taxa de desvalorização da moeda, a queda da inflação (15%

a.a.) e uma maior eficiência dos mecanismos tributários fizeram aumentar a

arrecadação tributária do governo. O fluxo de capital estrangeiro para o país,

que já era significativo, se elevou quando o Uruguai foi avaliado positivamente

(“país  livre  de  riscos  de  inversão”)  por  quatro  agências  internacionais  de

avaliação  de  risco.  De  forma  que,  “[el]  exceso  de  financiamiento  sobre  el

desequilibrio financiero del sector público se utilizó en acrecentar las reservas

internacionales”  (CEPAL,  1998).  Os  ativos  internacionais  em  moeda

estrangeira do BCU subiram de 12.442 em 1996 para 16.375 milhões de pesos

e os passivos que perfaziam -1.110 passaram para -25 milhões de pesos no

mesmo período, sendo dados do FMI (1999). 
As políticas fiscal, cambial e monetária não foram alteradas, apenas

ajustadas às novas metas de equilíbrio fiscal e inflação. Por causa do regime

cambial de bandas de flutuação, a política monetária tem uma estreita brecha

de ação, sendo assim, seu objetivo é respaldar a política cambial para atingir

as metas de inflação: nos extremos da banda de flutuação, o Banco Central

amplia  ou  contrai  liquidez  em  função  da  demanda  por  dinheiro,  atuando

diretamente em mercado aberto ou pela taxa de juros. Em 1997, em particular,

o controle foi feito pela taxa de juros que variou de 27%, no começo do ano, até

19% no final. As taxas de juros em moeda nacional e em moeda estrangeira

tenderam a convergir. O clima de otimismo fez o crédito aumentar em 17%,

com uma distinção de destaque: uma reorientação do crédito do setor industrial

para o setor de serviços e para as famílias, em parte pela perda do monopólio

de crédito para habitação do Banco Hipotecario del Uruguay (CEPAL, 1998). 



Em 1998, o PIB cresceu 4,6%, dando continuidade ao clima favorável e

de recuperação econômica, acumulando um crescimento de 15% em três anos.

O aumento  da  demanda global,  a  diminuição  dos  preços  do  petróleo  (que

aumentou os ganhos do setor de exportação agropecuário em 6,5%) e o maior

nível de atividade fizeram a demanda por trabalho aumentar, diminuindo a taxa

de desemprego para 10%, um ponto e meio a menos que no ano anterior. A

inflação voltou  a  ceder,  fechando o ano em 8,6% a.a.,  confirmando o bom

funcionamento da política econômica baseada na desvalorização programada

da moeda e da contenção de gastos do setor público. O fluxo de capital para o

país foi suficiente para cobrir com folga o alargamento do déficit externo (2% do

produto) e o excesso voltou a inchar as reservas internacionais. Mas o bom

cenário externo chegou ao seu fim a partir da segunda metade do ano e seus

efeitos  começaram  a  ser  sentidos  já  no  início  de  1999,  através  das

consequências  da  crise  asiática  sobre  a  economia  brasileira  (a  moeda

brasileira sofreu uma brusca e ampla desvalorização) (CEPAL, 1999).
A partir, então, do meio de 1998, as políticas econômicas foram mais

cautelosas:  procurou-se reforçar  o  sistema bancário  e diminuir  o  crédito  ao

setor  privado  e  foi  feito  um empréstimo  com o  FMI  (baseado  em acordos

anteriores)  para  a  formação  de  um  fundo  de  precaução.  Aproveitando  as

condições  financeiras  favoráveis  (acumulados  ao  longo  dos  três  anos

anteriores),  no  último  bimestre  de  1998  se  adiantou  uma  parte  do

financiamento necessário para 1999. A economia uruguaia sofreu os impactos

da  crise  a  partir  da  repercussão  desta  na  economia  brasileira:  com  a

desvalorização da moeda brasileira, a capacidade do Uruguai de competir com

as exportações brasileiras se deteriorou. Da mesma forma que em 1995, diante

da crise o governo Sanguinetti  aplicou políticas pró-cíclicas, aprofundando o

ajuste  fiscal,  através  da  redução  dos  gastos  do  governo.  Para  voltar  a  ter

competitividade, o governo anunciou a diminuição de alguns tributos internos

(CEPAL, 1999).
Em 1999, além dos efeitos da crise em âmbito regional, somaram-se a

isso  as  expectativas  quanto  às  eleições  e  a  incerteza  da  continuação  do

programa econômico de Sanguinetti. A persistente seca (que começara no ano

anterior) criava um cenário desfavorável para o setor agropecuário: o volume e

o  preço  de  exportação  diminuíram  enquanto  os  custos  de  produção



aumentaram.  Neste  ano,  o  Banco  Central  optou  pela  venda de dólares  ao

preço do teto da banda de flutuação ao invés de operações de mercado aberto,

por entender que esta política não condizia com as ações anticíclicas adotadas.

Ao final do ano, o dólar voltou a ficar no patamar mínimo uma vez que o partido

da presidência venceu as eleições e a continuidade do programa econômico

ficou garantida (CEPAL, 2000). 

2. ADMINISTRAÇÃO JORGE BATLLE (2000-2005)

No ano seguinte, 2000, a queda do PIB uruguaio foi de 1,3%. A taxa de

desemprego chegou a 14%, respondendo à queda no nível de atividade. O

déficit  consolidado do setor  público  não pode ficar  abaixo  de 4%.  A dívida

externa cresceu 3% e a inflação subiu um ponto percentual, ficando em 5%. O

déficit  fiscal  continuou sendo financiado através de endividamento interno e

externo em moeda estrangeira, elevando a dívida líquida do setor público para

40%  do  produto  no  final  do  ano.   O  novo  governo,  com  Jorge  Batlle  na

presidência e que assumiu em março de 2000, percebendo que a situação

externa desfavorável não era transitória, mudou a direção da política fiscal (que

havia sido anticíclica durante 1999): um novo ajuste fiscal entrava em cena,

assim como em 1995. A nova orientação da política fiscal tinha como objetivo

reduzir o gasto público para reduzir o déficit que havia chegado em 4,7% do

produto. Assim, o programa econômico voltou a ser aquele do triênio 1996-

1998: redução do gasto público (política fiscal) e combate à inflação (política

cambial e monetária). Porém, o Uruguai sofreu outro choque quando a crise

financeira argentina tomou grandes proporções, havendo o congelamento dos

depósitos  bancários  no  começo  do  ano  e  as  consequências  dela  sobre  a

economia brasileira (que teve nova desvalorização de sua moeda). Soma-se a

isto a epidemia de febre aftosa que afetou quase um milhão de cabeças de

gado, segundo o jornal uruguaio El País Internacional3.
Os  dois  principais  objetivos  do  novo  governo  eram  manter  a

estabilidade dos preços e aumentar a competitividade externa. Sob a hipótese

de  uma  melhora  do  cenário  internacional,  os  prognósticos  do  programa

3 
http://brasil.elpais.com/brasil/2013/11/18/internacional/1384810351_040996.ht
ml



econômico foram favoráveis. Mas, ao contrário do que se projetou, o cenário

externo  continuou  deteriorando-se:  as  exportações  para  os  dois  vizinhos

(Argentina e Brasil) diminuíram; a valorização do dólar frente ao euro diminuiu

a capacidade de concorrência no mercado europeu; os termos de intercâmbio

ficaram desfavoráveis novamente;  o gasto com o serviço da dívida cresceu

devido ao aumento da taxa de juros do FED (Banco Central Estadunidense); e

os preços do petróleo continuaram a apresentar altas.
As projeções para 2001 foram novamente positivas, esperando-se uma

recomposição da demanda mundial. Essas projeções foram feitas depois que

os  principais  organismos  financeiros  internacionais  garantiram  essa

recomposição e, em particular, projetaram taxas de crescimento elevadas para

o Brasil. Porém, o Uruguai continuava em recessão econômica. A queda do PIB

nesse ano foi de 3,5%. O déficit do setor público se manteve persistentemente

acima de  4% e  continuou  sendo  financiado  com endividamento  externo.  A

paralisação  da  indústria  da  carne  devido  à  febre  aftosa  afetou  em grande

medida as exportações, porém a queda das importações foi maior. Assim, os

saldos  da  balança  comercial  diminuíram  apenas  o  equivalente  a  2,6%  do

produto e o setor privado teve superávit de 1,5% do produto. No entanto, a

demanda interna e externa continuava deprimida e o desemprego chegou a

15%. O fim da crise ainda estava distante,  dado que o cenário  externo se

deteriorou  ainda  mais  com  o  colapso  financeiro  da  Argentina,  afetando  a

capacidade  de  atração  de  capital  estrangeiro  de  toda  a  região.  Caíram as

transações comerciais entre Uruguai e Argentina e também a entrada de capital

via turismo. Os capitais de argentinos no Uruguai começaram a sair do país

depois que a Argentina congelou os depósitos bancários. A demanda brasileira

também caiu e o real sofreu nova desvalorização brusca, afetando ainda mais

a  competitividade uruguaia.  A diminuição do desequilíbrio  fiscal  (ainda uma

meta do governo Batlle) se tornou ainda mais difícil quando do país retirou-se a

boa qualificação das agências de avaliação de risco, diminuindo a capacidade

de adquirir empréstimos, mesmo a juros mais altos e reduzindo seu grau de

inversão. A corrida bancária fez com que o Banco Central tivesse que intervir e

assistir quatro instituições financeiras. O governo teve que recorrer, mais uma

vez, ao FMI para conseguir dinheiro para criar um fundo de fortalecimento do

sistema financeiro  e bancário.  Tudo isso fez  com que a política econômica



vigente  fosse  radicalmente  alterada,  conforme  pode-se  notar  na  tabela

(CEPAL, 2002). 
Em 2002 a crise atingiu seu ponto máximo: o PIB se retraiu em 11%,

perfazendo um acúmulo de -17% desde 1998. O desemprego atingiu 17% do

total  da  população  economicamente  ativa.  Os  capitais  estrangeiros,  tão

abundantes  no  país,  começaram  a  deixá-lo,  principalmente  os  argentinos,

disparando uma grave crise bancária e financeira. A demanda interna e externa

diminuíram,  principalmente  entre  os  integrantes  do  Mercosul,  agravando  a

queda  do  produto  e  das  importações.  A  arrecadação  tributária  diminuiu

enquanto o déficit público manteve o mesmo nível dos anos anteriores (acima

de 4% do produto) segundo dados da CEPAL (2003). Dados do FMI (2004)

mostram que em 2002 o consumo caiu 15,2% e o investimento 15%. 
A elevada  dolarização  da  economia  e  o  fim  da  convertibilidade  na

Argentina contribuíram para deteriorar a taxa de cambio bilateral.  Assim, os

depósitos em moeda estrangeira diminuíram 45%. Pela primeira vez em muitos

anos, as reservas internacionais do Banco Central uruguaio diminuíram. Em

junho o sistema de banda cambial flutuante foi abandonado e o peso uruguaio

passou a  flutuar  livremente,  levando a  uma desvalorização  acima de 90%.

Diante das circunstâncias a equipe econômica do Ministério da Economia e a

Diretoria  do Banco Central  foram substituídas.  Em julho dois  outros bancos

suspenderam suas atividades. Mais um acordo foi feito com o FMI e o país

recebeu do FMI, Banco Interamericano e Banco Mundial um total de 1,5 bilhões

de  dólares  (metade  da  quantia  recebida  no  ano  anterior)  para  restituir  a

confiança no sistema bancário.  O Departamento  do Tesouro  estadunidense

emprestou ao Uruguai a mesma quantia. O governo pôde então decretar o fim

do  feriado  bancário  que  já  durava  quatro  dias.  Os  bancos  que  haviam

suspendido suas atividades não voltaram a abrir  as portas,  mas os bancos

estrangeiros continuaram operando normalmente.
Em 2003 o cenário começa a mudar e o PIB cresce 2,2% segundo

dados  da  CEPAL e  do  FMI,  mas  ainda  não  é  suficiente  para  recuperar  a

economia  que  acumulou  uma  queda  do  produto  de  17%  desde  1998.  O

desemprego caiu para 15,4% no último trimestre. A inflação baixou para 10,2%

a.a. A política fiscal  continuou sendo restritiva e, pela primeira vez desde o

início da crise, o déficit  do setor público ficou abaixo dos 4% do produto. A

política monetária foi  expansiva e a política cambial foi  manter o regime de



câmbio livre. A diminuição da percepção de risco fez com que todas as taxas

de juros baixassem, além de facilitar a aquisição de empréstimos. O cenário

externo mais favorável produziu resultados positivos para a balança comercial

e o setor agropecuário cresceu 4,1%. No entanto, a dívida pública que somava

93,8% do PIB em 2002, passa a equivaler a 108,2% em 2003 dos quais 85,3%

se referem à dívida pública externa. 
A  recuperação  de  2003  centra-se,  principalmente,  na  melhora  do

cenário externo, com o aumento da atividade econômica e o fim das incertezas

em relação às eleições presidenciais na Argentina e no Brasil, e também com a

melhora  dos  termos  de  intercâmbio  devido  ao  boom  das  commodities e  a

erradicação da febre aftosa e, portanto, a confiança renovada de qualidade na

carne uruguaia.
2004  é  ano  em que  a  recuperação  econômica  aparece  como  uma

realidade. O fato de o PIB ter crescido no ano anterior diminuiu a incerteza e os

prospectos foram melhores. Neste ano, o PIB apresentou um crescimento de

11,8%, dada a melhora do cenário internacional e a existência de capacidade

ociosa na economia, principalmente na indústria manufatureira. Porém, o PIB

per capita ainda era 9,5% inferior ao de 1998. A política econômica em 2004 se

tornou mais expansiva e a formação bruta de capital fixo representou 27% do

PIB, mostrando a mudança de expectativas do setor privado. O país reduziu

sua  vulnerabilidade  diversificando  seus  parceiros  comerciais:  o  Mercosul

passou a  representar  26% das  exportações totais  (que  antes  era  de 55%)

enquanto  aumentou  a  participação  de  Europa  e  EUA,  de  20  para  22%.  O

elevado crescimento e a apreciação do peso fizeram a relação endividamento

externo/PIB cair dez pontos percentuais em relação ao ano anterior, fechando

em 88%. A inflação ficou pouco acima dos 7%, o limite inferior da meta. Com o

cumprimento  da  meta,  o  alto  crescimento  e  uma  melhora  do  cenário

internacional,  o  programa  econômico  foi  mais  frouxo  (continuando  sua

tendência  pró-cíclica),  permitindo expansão fiscal  e  monetária  sem prejuízo

para as contas do governo pois as entradas de capital superaram as saídas e o

superávit do setor público fechou o ano em 3,9% do PIB, com um déficit fiscal

de 2% do PIB. O desemprego também diminuiu neste ano, ficando em torno de

12% (CEPAL, 2004). No entanto, o maior crescimento se deu no setor informal

e a porcentagem de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza alcançou



mais de 31%, como pode ser visto no gráfico 1, na introdução. Assim, embora o

cenário econômico tenha melhorado, as condições sociais deterioradas durante

os anos de recessão não se recuperaram com a mesma rapidez.

3. ANÁLISE EMPÍRICA

Durante os dois mencionados governos, os objetivos principais foram a

redução da inflação, via política cambial, e redução do déficit, via política fiscal

de ajuste. Os gráficos 1 e 2 mostram a relação dessas variáveis de 1995 até

2004.

Gráfico 1. Variação anual percentual da inflação (IPC) e variação anual percentual da taxa de
câmbio. 1995-2004.
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística - INE. Uruguay; elaboração própria.

Podemos ver no gráfico o efeito da brusca adoção do câmbio flutuante

em 2002  quando  há  uma  intensa  valorização  do  dólar  (a  moeda  uruguaia

sofreu  uma  desvalorização  de  93,5%).  Mas  essa  valorização  não  se  deve

apenas à livre flutuação: 2002 é o pior ano da crise, em que o PIB decresce

11%, havendo intensa fuga de capitais, principalmente argentinos. O aumento

dos preços do petróleo, a própria recessão em cenário mundial, a queda da

demanda interna e externa e a paralização da indústria da carne devido ao

surto  de febre aftosa em 1999 e 2001 fizeram com que a inflação subisse

bruscamente em 2002. 



Gráfico 2. Déficit do governo central e arrecadação tributária por endividamento externo (eixo
secundário) em porcentagem do PIB. 1995-2004.
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Fonte: CEPAL; elaboração própria.

Esse segundo gráfico analisado diz respeito à política fiscal adotada

nas  duas  administrações,  ou  seja,  uma  política  restritiva  (com exceção  de

1999),  visando  à  redução  do  déficit  público  e  aumento  da  arrecadação

tributária. Percebemos que de 1995 até 1998, período antes da crise, o déficit

público permanecia razoavelmente estável num patamar menor que 2% do PIB

e o endividamento externo, também estável, se mantinha ao redor de 30% do

PIB. Nos primeiros anos da crise, até 2001, há uma elevação do endividamento

externo que chega a 50% do PIB. Em 2002 o endividamento ultrapassa 80% do

PIB e em 2003 já  é maior que 100% do PIB.  A arrecadação tributário  não

sofreu variações grandes em termos relativos (16-18% do PIB), mas sabendo

que  em  2002,  por  exemplo,  o  PIB  declinou  11%,  em  termos  absolutos  a

arrecadação tributária diminuiu muito entre 1999 e 2002.

Gráfico 3. Exportações em valor corrente (mil dólares) por destino. 2000-2004.
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Fonte: Banco Central del Uruguay – BCU; elaboração própria.

É notável a queda das exportações para os dois países vizinhos, que

enfrentavam, no mesmo período, crises financeiras. Faz-se notar também que

entre 2000 e 2004 a dependência uruguaia do comércio dentro do Mercosul

perdeu importância em relação ao mercado europeu. E de 2003 para 2004 o

comércio com os EUA teve um aumento bastante relevante; este país sozinho

alcançou um nível muito próximo ao da União Europeia, que vinha crescendo

com constância desde 2000.

Gráfico 4. PIB setorial (setores selecionados). 1993-2004.
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Fonte: CEPAL; elaboração própria.

O gráfico do PIB setorial  deixa explícita a deterioração da atividade

econômica causada pela crise. Entre 1999 e 2001 todos os setores apresentam

queda, com exceção do setor financeiro. Nota-se também que já em 1998 o

setor  financeiro  é  o  que  apresenta  maior  crescimento.  Podemos  verificar

também  que  indústria  e  comércio  são  os  setores  mais  sensíveis  ao  ciclo

econômico, possuem maior volatilidade. O fato de a agropecuária apresentar

resultados negativos no período dos efeitos da crise,  mas não no pior  ano

(2002), pode indicar que a queda se deve muito mais à febre aftosa que afetou

mais de um milhão de cabeças de gado entre 1999 e 2001 do que à queda da

demanda internacional. Além disso, em 1999 o Uruguai enfrentou um grande

período de secas, afetando também a agricultura. A correlação entre a variação

percentual do PIB uruguaio com a variação percentual do PIB argentino (0,92)



aponta o quanto a relação entre os dois  países é estreita.  Não apenas no

âmbito  do  comércio  internacional,  mas  também do  turismo  e  financeiro.  O

gráfico abaixo mostra essa relação.

Gráfico 5. Variação percentual anual do PIB. Argentina e Uruguai. 1995-2005.
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Fonte: CEPAL; elaboração própria.

Nas relações com o Brasil, o principal ponto depressor da economia

uruguaia foi o câmbio. A política de desvalorização gradual do Banco Central

uruguaio  não  aguentou  a  pressão  causada  pela  desvalorização  do  real

brasileiro (em 1999 e de novo em 2001) e cedeu, em 2001, para uma política

de câmbio livre. 

Gráfico 6. Variação percentual anual da taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real efetiva
(TCRE). Brasil e Uruguai. 1995-2005.
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Fonte: CEPAL; elaboração própria.

A taxa de câmbio  argentina também sofre uma forte  alta  em 2001,

passando de um peso argentino por dólar para mais de três pesos por dólar. 
Os fatores externos e internos que levaram à eclosão da crise em 1999

são  facilmente  verificáveis  e  têm,  claro,  uma  influência  grande  sobre  a



atividade econômica. Os efeitos da política econômica adotada, não são tão

explícitos, pois dependem de uma comparação com aquilo que “poderia ter

sido feito”, o que beira a especulação. Porém, existem algumas evidências que

nos  levam  a  crer  que  o  ajuste  fiscal  contribuiu  para  o  prolongamento  e

aprofundamento da crise. Em primeiro lugar, os indicadores sociais de pobreza

(que  no  auge  da  crise  chega  a  quase  40%  da  população)  e  desemprego

(gráfico 7) expõem, no mínimo, a escolha feita entre o cumprimento de metas

fiscais para garantir o pagamento de dívidas cada vez maiores e o bem estar

social  da  população.  Isto  fica  ainda  mais  evidente  com  a  elevação  dos

impostos sobre renda e consumo num cenário de deterioração dos salários

reais, aumento do desemprego e elevação da tarifa de serviços públicos. Em

segundo lugar, é bastante claro que uma política de ajuste fiscal, em qualquer

situação interna e externa, tem como consequência direta a queda da atividade

econômica,  dada  a  diminuição  dos  gastos  do  governo  e/ou  o  aumento  de

impostos  e  juros.  Quando  as  condições  são  favoráveis  e  o  mercado  está

aquecido,  uma  contenção  dos  gastos  do  governo  não  chegará  a  inibir  a

atividade econômica no curto prazo, podendo gerar resultados positivos em

termos de arrecadação e pagamento de dívidas existentes. Porém, quando as

condições  são  desfavoráveis,  uma queda  da atividade econômica,  aliada  à

incerteza, pode transformar uma crise em recessão. 

Gráfico 7. Taxa de desemprego. Uruguai. 1995-2005.
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4. CONCLUSÕES

Este trabalho se propôs a analisar  o  período 1998-2003,  em que o

Uruguai enfrentou uma crise financeira que acumulou 17% de queda do seu

produto interno bruto em 2002. Em 1994 e 1995 o PIB uruguaio também foi

negativo,  mas as  consequências  foram bem menos graves.  Assim,  quando

Sanguinetti assume a presidência em 1995, a adoção de uma política fiscal de

ajuste  foi  eficaz,  no  sentido  de  alcançar  as  metas  desejadas.  Porém,  a

retomada do crescimento de 1996 a 1998 foi impulsionada por cenário externo

favorável, com aumento da demanda interna e externa. As metas de inflação e

de  redução  do  déficit  público,  através  de  uma  política  de  aumento  de

arrecadação e contenção de gastos foram alcançadas por causa do aumento

do nível de atividade e, consequentemente, da renda nacional. O mesmo não

ocorreu  entre  1999-2002.  Não  apenas  o  cenário  externo  continuou  a  se

deteriorar  como  também  problemas  internos  (a  seca  e  a  febre  aftosa)

agravaram a crise. 
O  IMF  Staff  Country  Report de  2003  indica  que  a  crise  expôs  as

fraquezas da economia uruguaia, sendo elas a dependência alta do Mercosul;

a grande e crescente dolarização de ativos e passivos do sistema bancário; o

crescimento significativo dos depósitos de não residentes; a fraca regularização

do  sistema  bancário;  o  desequilíbrio  do  balanço  de  pagamentos;  a

consolidação  fiscal  insuficiente  e  as  vulnerabilidades  associadas  ao  regime

cambial.  Um  sistema  bancário  altamente  dolarizado  deixa  o  país

particularmente exposto ao mercado financeiro global que é bastante volátil e

instável, sendo regido fundamentalmente por expectativas e especulação, sem

lastros com o setor real da economia. Além disso, o capital financeiro é o que

circula  e  se  movimenta  com  maior  rapidez.  Assim,  uma  alteração  de

expectativas  pode  desencadear  um  comportamento  de  manada  dos

investidores  internacionais  causando  uma  abrupta  fuga  de  capitais  e

escoamento de reservas internacionais.  No caso específico do Uruguai,  até

parte das dívidas internas era feitas em moeda estrangeira.  Embora o BCU

tenha mantido um aumento moderado da base monetária, ele não poderia ser

acelerado por conta das metas de inflação. A partir de 2003 o governo iniciou

um programa para diminuir a dolarização elevada do país, passando a emitir



títulos de dívida em moeda nacional com rendimentos mais elevados do que

em moeda estrangeira, o que sugere a percepção da vulnerabilidade causada

pela dolarização da economia. A política de desvalorização cambial constante e

moderada foi capaz de diminuir significativamente a inflação ano a ano até um

certo limite: com a crise financeira argentina e brasileira, o governo uruguaio

não  suportou  a  pressão  cambial  e  abandonou  o  regime  de  bandas  de

flutuação.  O  resultado  foi  uma  desvalorização  de  93,5%  em  2002  e  um

aumento da inflação de 3,59% em 2001 para 25,94% em 2002. 
A política fiscal austera adotada para reduzir o déficit do setor público

associada  ao  financiamento  via  endividamento  externo,  não  foi  capaz  de

reduzir  o  déficit  a  menos  de  4% do PIB  durante  os  três  anos da crise.  O

resultado  foi,  na  verdade,  a  diminuição  da  arrecadação  tributária  e  o

comprometimento cada vez maior das receitas do governo com o pagamento

de juros. A menor arrecadação em termos absolutos, principalmente em 2002,

é  um  exemplo  do  efeito  Oliveira-Tanzi,  em  que,  considerando-se  a

desvalorização da moeda com que os tributos são pagos, a arrecadação será

tanto  menor  quanto  maior  for  a  inflação.  Não  há  como  não  relembrar  e

comparar as políticas fiscais do período em questão com aquelas do período

batllista4 em que uma política expansiva e pró-desenvolvimento (ou seja, com

gastos  altos  por  parte  do  governo)  foi  financiada  predominantemente  com

poupança interna e/ou capital nacional. Do ponto de vista social, a política fiscal

adotada também não gerou e não poderia mesmo gerar qualquer resultado

positivo:  se  o  cenário  externo  está  deteriorado  e,  internamente,  o  nível  de

atividade cai devido à depressão do comércio internacional, reduzir gastos e

aumentar a arrecadação de tributos só poderá levar a um resultado possível: a

supressão  das  liberdades  econômicas  via  aumento  do  desemprego,  da

pobreza e do sucateamento dos serviços públicos essenciais, como saúde e

educação. A inversão interna também declina, agravando ainda mais o cenário

de recessão. O aumento do desemprego gera, por sua vez, um aumento dos

gastos  com seguridade social,  deixando exposta a contradição da meta de

redução de déficit com o efeito dos instrumentos utilizados para tal. 
Todos  os  empréstimos  feitos  pelo  Uruguai  no  período  vieram  com

condições. As condições estão ligadas diretamente aos preceitos neoliberais:

4 Referente a uma séria de reformas desenvolvimentistas e progressistas 
iniciada por José Batlle y Ordóñez a partir de 1899.



diminuição do tamanho do Estado, equilíbrio das contas do governo, redução

do déficit e controle da inflação. Todas estas metas visam elevar a capacidade

do Estado de pagar suas dívidas, ou seja, os emprestadores querem garantir

que receberão seu pagamento. Por isso os empréstimos são condicionados ao

controle das variáveis macroeconômicas e financeiras, e não à melhoria dos

indicadores  sociais  ou  ao  desenvolvimento  e  transformação  da  estrutura

produtiva, pois estes últimos, embora tenham potencial para gerar resultados

econômicos melhores no longo prazo, não garantem o pagamento de juros no

curto prazo. 
Conforme Nahum  (1999)  coloca na primeira página de seu livro,  o

gado existia no Uruguai muito antes dos colonizadores. Além disso, o Uruguai

tem  uma  população  urbana  elevadíssima,  acima  de  80%  e  bastante

concentrada  em  Montevidéu.  Assim,  a  área  de  cultivo  e  pasto  relativa  à

população é imensa. A demanda por alimentos é relativamente inelástica se

não  há  uma expansão  demográfica  significativa.  Mas  nenhum destes  fatos

garante  ao  país  uma  balança  comercial  positiva  dada  pelas  vantagens

agropecuárias existentes. Isso acontece por causa da deterioração dos termos

de intercâmbio, ou seja, o aumento de preços das  commodities ao longo do

tempo  é  relativamente  menor  do  que  o  dos  manufaturados  e  altamente

tecnológicos. 
Para  concluir,  fica  clara  a  vulnerabilidade  uruguaia  em  relação  à

dolarização  de  sua  economia:  a  fuga  de  capitais  é  inevitável  quando  os

depósitos de não residentes são muito altos, pois as crises financeiras tendem

a espalharem-se de forma rápida por todo o globo, causando um desequilíbrio

mundial. Portanto, ficou a lição de que o capital nacional pode ter muito mais

afinidade  com os  objetivos  da  Nação.  Um segundo  ponto  é  que  a  política

cambial tem uma dependência inter-regional, ou seja, está atrelada à política

cambial  dos  parceiros  comerciais.  A perda  de  competitividade  e  a  pressão

cambial  que  o  Uruguai  teve  de  suportar  estavam  diretamente  ligadas  à

desvalorização cambial brasileira. Uma vez que o Brasil deixou o câmbio flutuar

livremente, o Uruguai teve que fazer o mesmo. Um terceiro ponto concerne à

política fiscal: contas equilibradas são importantes para qualquer país, mas são

ainda mais cruciais em países altamente expostos às flutuações internacionais.

Entre 1996 e 1998, um período em que o Uruguai crescia a 4,4% a.a., a política



austera proporcionou resultados excepcionais em relação à inflação e ao déficit

fiscal.  Porém,  com  a  queda  da  atividade  econômica,  gerada  pela  própria

política austera anterior, e um cenário de recessão regional atingindo seus dois

principais  mercados  (Argentina  e  Brasil),  a  continuidade  das  políticas

recessivas fez aumentar a deterioração da atividade econômica interna num

mecanismo  de  retroalimentação  com  custos  sociais  inaceitáveis.  Se

acrescentarmos a isso os fatores fora do controle político como a febre aftosa e

a seca prolongada, esse tipo de programa econômico é totalmente perverso. É

óbvio que não se pode afirmar que uma política expansiva, além de retomar a

atividade econômica, não produziria nenhum efeito perverso, afinal isso não foi

feito naquele momento. Essa verificação talvez possa ser feita, com os devidos

cuidados  em relação  às  condições  iniciais  e  possibilidades efetivas,  com a

análise do desempenho uruguaio durante a crise de 2008 ou, da mesma forma

que  em  1999,  do  desempenho  que  terá  o  governo  de  agora  frente  à

deterioração  do  ambiente  externo  causado  pelas  crises  política  e  fiscal  na

Argentina e no Brasil. Porém, está não é a proposta deste trabalho, a não ser

pelo fornecimento de uma base para tal comparação.
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