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18 de dezembro de 2019

Destaque Depec - Bradesco

Cenário ainda desafiador para a Argentina 

O governo do recém empossado Presidente Alberto Fernandez divulgou suas primeiras
medidas econômicas ao longo dos últimos dias. Convocou o Congresso para se reunir em
sessão extraordinária entre os dias 13 e 31 de dezembro para aprovar sua proposta de Lei de
Solidariedade e Reativação Produtiva (LSRP), que é a base do programa econômico. Em linhas
gerais, várias das principais medidas se tornaram públicas em entrevistas de autoridades do novo
governo no último fim de semana – em especial do Chefe de Gabinete Santiago Calfiero.

Entre as principais medidas, o governo aumentou a carga tributária sobre as exportações
de produtos primários, propõe elevar a carga tributária sobre as grandes empresas, elevar
as alíquotas do imposto sobre riquezas, e criar um imposto sobre compras de bens e
serviços em dólar. Os controles de capital e a exigência de repatriação da receita de
exportações (criados ainda no governo Macri) permanecem em vigor. Com o intuito de reativar a
economia, o governo dobrará a multa sobre a demissão sem justa-causa e planeja anunciar
novos subsídios e programas para estimular o trabalho e elevar os salários. Enquanto define um
novo mecanismo de reajuste de preços, o governo também congelou as tarifas de serviços
públicos por 180 dias.

Espera-se também que o governo eleve aposentadorias e salários de funcionários públicos
(medidas nesse sentido ainda devem ser anunciadas) e crie isenções tributárias para
pequenas e médias empresas. Já se definiu que os aposentados que recebem benefícios mais
baixos receberão um bônus e AR$5 mil em dezembro e janeiro. Fala-se ainda em voltar a indexar
as aposentadorias à variação salarial e não mais à inflação. A LSRP também permite ao governo
impor aumentos mínimos de salários também ao setor privado. De acordo com as declarações de
ministros, o governo também está finalizando um Plano de Combate à Fome, com a distribuição
de benefícios através de um cartão eletrônico para a compra de alimentos. Esse programa não
substitui nenhum outro programa de transferência de renda existente.

Por outro lado, ainda faltam informações a respeito dos planos do governo para diversos
outros tópicos, como a reestruturação da dívida pública, estabilização das contas fiscais,
renegociação do acordo com o FMI, como conter a inflação e equacionar os demais
desequilíbrios macroeconômicos enfrentados pelo país. Assim, o cenário perspectivo para a
Argentina permanece desafiador.

Banco Central

Em entrevista à imprensa, o novo Presidente do Banco Central, Miguel Ángel Pesce, disse
que o governo buscará trazer a inflação para abaixo de 10% até o final 2021. No entanto, o
discurso do presidente da autoridade monetária não parece ser consistente com uma política de
desinflação voltada para esse objetivo. Pensce criticou a gestão anterior afirmando que o BCRA
se limitou a combater a inflação com instrumentos monetários, apesar do custo crescente de se
controlar a inércia inflacionária em termos de recessão e elevação da taxa de juro real.

Constantin Jancsó
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De acordo com Pesce, a combinação de superávit primário, superávit externo e acúmulo
de reservas é o principal caminho para a consolidação macroeconômica. Para o presidente
do BCRA, a Argentina tem de elevar as exportações e gerar o superávit comercial necessário
para cobrir o déficit da conta de serviços, lembrando que as exportações de petróleo e gás a
partir da exploração do campo de Vaca Muerta poderão ter uma contribuição importante.

O novo presidente do BCRA indicou que a porta para o financiamento monetário do
Tesouro está aberta ao afirmar que, em 2020, o banco central entregará os “adiantamentos
transitórios” (instrumentos de financiamento monetário criados durante o governo Cristina
Kirchner e utilizados até os primeiros anos do governo Macri) que forem precisos para atender
“as necessidades do Estado e as demandas sociais urgentes”. Completou que o BCRA poderá
avaliar o montante de auxílio ao Tesouro necessário depois que a reestruturação da dívida
tenha sido completada, mas que “espera que serão as menores possíveis” e que “é preciso ser
muito cuidadoso quando se utiliza a emissão monetária para financiar o Estado, e que isso deve
ser feito apenas em situações excepcionais. ”

Ou seja, o cenário mais provável é que a Argentina terá taxas de juro mais baixas, manterá
os controles de capital, buscará ter uma taxa de câmbio real que priorize a geração de
superávits comerciais e o BCRA financiará o Tesouro na medida em que for necessário.

Além do financiamento monetário em pesos, a LSRP permitirá o Tesouro a utilizar parte
das reservas internacionais do Banco Central para pagamentos de dívida em moeda
estrangeira. O projeto de lei autoriza o Tesouro a emitir até US$ 4,571 bilhões em letras de 10
anos para a carteira do BCRA e destina esses recursos exclusivamente ao pagamento da dívida.
Os títulos serão não transferíveis e pagarão juro equivalente ao que o BCRA obtém com a
aplicação de reservas em prazos equivalentes, até o limite de Llibor menos 1 p.p.

Imposto sobre as Empresas

A LSRP prevê a elevação da carga tributária sobre as grandes empresas. As regras de ajuste
dos balanços pela inflação serão alteradas de forma a elevar a carga tributária. O imposto sobre
transações financeiras (pago sobre débitos e créditos) será dobrado para 1,2% no caso de
operações em dinheiro, como forma de combater a informalidade. Finalmente, a LSRP suspende
a redução da alíquota de imposto de renda de 30% para 25% prevista para entrar em vigor em
2020. O governo Macri havia reduzido a alíquota do IR de 35% para 25% na reforma tributária
de 2017, com um período de transição de 2018 a 2019, quando vigoraria a alíquota de 30%.

Imposto sobre Exportações

Como esperado, o novo governo elevou a carga tributária sobre as exportações de
produtos agrícolas. Sob o governo Macri, o governo havia estabelecido um imposto de 12%
sobre as exportações, mas com um teto de 3 pesos por dólar para exportações industriais e de
4 pesos por dólar para produtos primários. Ao entrar em vigor, o teto implicava em alíquota
efetiva de aproximadamente 12% sobre as exportações primárias e de 9% para a indústria. Por
conta da depreciação do peso argentino, a alíquota efetiva já havia caído para 5-7%.
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Na LSRP, o governo propõe elevar os impostos sobre as exportações de produtos
agrícolas ainda mais: 33% para a soja, e 15% para o trigo e o milho. O decreto publicado no
último final de semana elimina o teto, mas mantém a alíquota sobe exportações de milho, trigo,
soja, cevada, girassol, e sorgo em 12%; e estabelece a alíquota para outros bens e serviços em
9%, inclusive para carnes, farinha de trigo e demais bens e serviços. No caso da soja (inclusive
farinha e óleos de soja), a alíquota adicional de 18% permanece em vigor, totalizando a alíquota
efetiva de 30%. E claro, sem o teto de 3 ou 4 pesos por dólar de exportação, a alíquota efetiva
não é diluída pelos efeitos da depreciação da moeda argentina.

Imposto sobre riqueza

Na LSRP, o governo também propõe elevar o imposto sobre bens pessoais de volta às
alíquotas que vigoravam em 2015. Assim, a alíquota mais baixa sobe de 0,25% para 0,5% e a
mais alta de 0,75% para 1,5%

O imposto é cobrado sobre o total do patrimônio, mobiliário e imobiliário, na Argentina ou
no exterior, exceto a residência familiar (até o valor de AR$ 18 milhões, ou aproximadamente
US$ 300 mil). A base de cálculo é a posição patrimonial das pessoas físicas em 31 de dezembro
e o imposto é pago em junho. A lei atual, para o ano fiscal de 2019, isenta pessoas com
patrimônio inferior a AR$ 2 milhões (US$ 33 mil) e estabelece alíquota de 0,25% para patrimônio
de até AR$ 3 milhões (aproximadamente US$ 50 mil), de 0,5% para patrimônio até AR$ 18
milhões (aproximadamente US$ 300 mil) e de 0,75% para o que exceder este valor. É
importante ressaltar que, por conta da inflação elevada, a decisão de não ajustar a tabela do
imposto é tão importante quanto as mudanças da própria alíquota.

A LSRP ainda permite o governo a impor alíquotas mais elevadas para o patrimônio
mantido fora do país ou em moeda estrangeira. Espera-se que o governo também oferecerá
incentivos para a repatriação destes recursos.

Controles de Capital e Dólar Turismo

Para conter a saída de divisas, o governo planeja reintroduzir um imposto sobre compras
e gastos com cartão de crédito no exterior de 30%. Um “dólar-turismo” desse tipo esteve
em vigor durante o governo Cristina Kirchner (inicialmente a uma alíquota de 20%, mas
posteriormente elevado até chegar a 35% - com a possibilidade de deduzir este adicional na
declaração de ajuste do imposto sobre a renda), e seria complementar aos limites sobre a
compra impostos pelo governo Macri e que permanecem em vigor. De acordo com a imprensa,
este imposto também será cobrado de todas as transações que envolvem um pagamento final
ao exterior, mesmo se foram cobrados em moeda nacional. Portanto, acredita-se que o imposto
incidirá sobre o pagamento de serviços de assinatura, serviços de streaming de áudio e vídeo
sob demanda etc. Em entrevista, o Ministro Cafiero indicou que o imposto fará parte do projeto
de lei a ser enviado ao Congresso para “cuidar das reservas do Banco Central” e terá alíquota de
“ao redor de 30%”. O limite para a compra de dólar físico permanece em US$ 200/mês, e
também estará sujeito ao imposto de 30%.
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Mercado de Trabalho

Para combater o desemprego, o governo declarou “estado de emergência pública
ocupacional” por 180 dias. Durante esse período, a multa por demissão sem justa causa
será dobrada. Na Argentina, essa multa equivale a um mês de salário (calculado sobre o maior
salário mensal do último ano) para cada ano trabalhado. Nos casos de falecimento do
empregado ou do empregador (se pessoa física), o empregado ou seus herdeiros recebem 50%
do valor devido. Durante o estado de emergência, estes valores serão dobrados. Já se
especulava que o governo poderia adotar esta medida, também implementada em 2001,
durante governo Duhalde.

Reestruturação da dívida pública

Em entrevista, o Chefe de Gabinete Cafiero confirmou que o governo quer renegociar a
dívida pública até março. A escolha da data, de acordo com o Ministro, tem a ver com o
cronograma de vencimentos da dívida, e o novo Ministro da Economia Martín Guzmán deverá
viajar aos Estados Unidos antes o final do ano para dar início às negociações com os credores
internacionais.

Para obter a boa vontade dos investidores, o governo criou um Conselho de Assessores
para auxiliar o governo na renegociação. O conselho será liderado pelo respeitado
economista Daniel Marx, integrante da equipe econômica durante os governos Menem e De La
Rúa e da equipe que negociou o retorno da Argentina ao mercado internacional em 1989-93 (no
contexto do Plano Brady). Outro integrante do conselho será Adrian Cosentino, com passagens
na equipe econômica dos governos Kirchner e Macri e com larga experiência na renegociação
da dívida com credores externos.

O cenário é muito desafiador, mas ainda faltam os detalhes

Em grandes linhas, o plano econômico do governo parece ser de buscar uma folga no
fluxo de caixa do Tesouro através da a elevação imediata de impostos (especialmente
sobre exportações) e a reestruturação da dívida pública e utilizar esses recursos para
estimular a recuperação da economia, na expectativa de que o efeito sobre a arrecadação
comece a diminuir a restrição fiscal.

Os controles de capital e os impostos sobre os gastos em moeda estrangeira permitiriam
ao Banco Central manter o câmbio depreciado para favorecer a geração de superávits
comerciais e estimular a economia com taxas de juro mais baixas (no limite, poderia até mesmo
praticar taxas reais negativas) e, se necessário, cobrir eventuais déficits fiscais com o
financiamento monetário.

Há vários desafios: em primeiro lugar, o risco de a elevação dos impostos sobre exportações
diminuir a oferta desses bens, levando a uma frustração com a arrecadação e a aumento de
preços. Ou em linhas mais gerais, de que o aumento de carga tributária sobre as empresas leve
à contração da oferta agregada, pressionando a inflação. Em segundo lugar, a própria inflação,
diante do mix tabelamento e/ou congelamento de preços, aumento de gastos e de impostos e o
financiamento monetário da dívida. A variável mais importante a ser monitorada no curto prazo
será o crescimento econômico: sem crescimento, o cenário de consolidação fiscal tende a não
se verificar e o resultado final pode ser uma economia em estagflação.
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