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Argentina 2019: Um Ano Binário Perante as  Eleições Presidenciais 
 
Enquanto estávamos no vôo de volta do nosso 2o Investor Trip e Summit em Buenos Aires, chegamos a 
firme conclusão de que: 2019 será um ano binário para a Argentina. Apesar de clichê, reforçamos  que 
as próximas eleições serão AS eleições decisórias para a Argentina. Esta máxima realmente se aplica 
visto que, atualmente, arrisca-se a reeleição de Cambiemos, que garantiria a continuidade das políticas 
de estabilização, frente a volta do caos heterodoxo de Kirchner ou ainda uma terceira opção 
desconhecida com um desfecho incerto. 
 
  
 
Seria inadequado discutir o cenário macro e o terreno político de forma independente, haja vista a 
interdependência dos fatores. Sem subestimar os desafios e a volatilidade à frente, os painelistas e os 
locais mantiveram uma perspectiva cautelosamente otimista perante a melhoria das condições macro 
de 2019, atribuindo uma vantagem à reeleição do partido Cambiemos contra uma oposição 
fragmentada e enfraquecida. 
 
  
 
Resumo 
 
•  Vindo de uma seca extraordinariamente contundente e de taxas de consumo e investimento 

debilitadas, a recessão está agora no em seu ápice 
•  A contração não foi tão brutal quanto o esperado, mas a recuperação não será tão construtiva quanto 

as anteriores devido ao quadro de política monetária restritiva 
•  O crescimento será impulsionado pelas exportações agrículas e, eventualmente, pela produção 

petrolífera da Vaca Muerta, subordinadas à realização dos investimentos em infra-estrutura 
•  A consolidação fiscal está a caminho, mas não há espaço para erros, os quais já custaram uma nota 

de crédito da S&P 
•  A política monetária permanecerá constritiva, mesmo com seus desenvolvimentos mais 

acomodatícios, para refletir o compromisso do BCRA em baixar a inflação 
•  Controlar a base monetária é, sem dúvida, a estratégia mais apropriada pra Argentina ao invés de 

controlar diretamente a inflação visto que também equilibra as inconsistências fiscais 
•  O FMI está atuando como super ministro da Argentina e não abandonará o país enquanto em sua 

trajetória de normalização 
•  No cenário atual de melhoria econômica para 2019 em meio a uma oposição fragmentada, há 

mudança reais de uma reeleição do Presidente Macri 
•  Kirchner continua com uma ampla base fanática e pode não ser capaz de converter os eleitores 

indecisos para o seu voto 
•  Assim, seu retorno é um evento de alto risco e baixa probabilidade, que desconstruiria todos os 

avanços feitos até agora 
•  Em caso de uma reeleição, Cambiemos também precisaria de mais bancadas na Câmara para 

aprovar reformas estruturais agressivas; não há mais tempo para o gradualismo 
•  2019 será um ano de ruído, volatilidade e de uma GRANDE definição 
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This material was prepared by XP Securities, LLC d/b/a XP Investments (“XP Investments”), a member of 
FINRA, NFA and SIPC.  XP Investments and its affiliates, parent, shareholders, directors, officers, employees, 
and licensors will not be liable (individually, jointly, or severally) to you or any other person as a result of your 
access, reception, or use of the information contained in this communication. All opinions, projections and 
estimates constitute the judgment of the author as of the date of transmission and these, plus any other 
information contained herein, are subject to change without notice.  Nothing in this report constitutes a 
representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a 
recipient’s individual circumstances or otherwise constitutes a personal recommendation.  This report is 
published solely for information purposes, it does not constitute an advertisement and is not to be construed as 
a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments.  This material (including any 
attachments) is confidential, may contain proprietary or privileged information and is intended for the named 
recipient(s) only.  This material does not purport to contain all of the information that an interested party may 
desire and, in fact, provides only a limited view of a particular market. It is not investment research, or a 
research recommendation, as it does not constitute substantive research or analysis.  XP Investments does not 
represent or warrant its accuracy or completeness and is not responsible for losses or damages arising out of 
errors, omissions or changes in market factors. 


