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C om dramatismo digno de um tango,
muitos argentinos se perguntam, em
meio à disputa judicial entre a Casa
Rosada e os chamados “fundos abu-

tres” nos tribunais de Nova York, se existirá vida
depois do próximo dia 30 de julho. Nessa data
venceoprazoparaqueopaíspossaalcançarum
acordo com os credores que não participaram
das operações de reestruturação da dívida de
2005e2010, osholdouts, e evitarumcenário iné-
dito no mundo: um calote técnico, ou seja, não
por falta de recursos ou vontade, mas sim por
uma impossibilidade judicial, já que o juiz Tho-
mas Griesa, encarregado do caso, exige que
qualquer pagamento aos credores reestrutura-
dos inclua, também, os abutres.
Analistas econômicos, investidores e operado-

res demercado estão em clima de contagem re-
gressiva e ninguém se atreve a antecipar o que
acontecerá apartir dapróximaquarta-feira, caso
o governo da presidente Cristina Kirchner não
consiga selar um entendimento com os fundos
NML,domilionárioPaul Singer, AureliusCapital
e outros holdouts que foram favorecidos por
uma sentença questionada por todos os gover-
nos latino-americanos, autoridades de outros
países comoRússia, Suíça, Itália, oGrupo dos 77
mais China, até mesmo o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e jornais de prestígio interna-
cional como o “Financial Times".

—Asconsequênciasnão serão iguais àsdoca-
lote de 2001, e haverá vida depois do dia 30. O
que não sabemos é que tipo de vida, onde esta-
remosecomoestaremos—opinouoex-secretá-
rio de Finanças Daniel Marx, diretor executivo
daQuantumFinanças.
Segundo ele, um dos principais especialistas

em dívida da Argentina, “estamos vivendo uma
situação que não está controlada, por isso não
sabemosquais serãoos efeitos deumaeventual
suspensão de pagamentos”.
— Existe uma lógica que nos levaria a pensar

num acordo no último minuto, mas neste mo-
mentonão imaginoogoverno fazendoumapro-
posta (de pagamento em bônus, nos moldes do
acordocomoClubedeParis)esimaJustiçaado-
tando alguma decisão ou os litigantes fazendo
algumpedido—disseMarx, referindo-se à pos-
sibilidade de que os fundos abutres solicitem ao
juiz a reposição de uma liminar que suspenda a
aplicação de sua sentença e permita à Argentina
negociar sem correr o risco de sofrer embargos.

GOVERNO CONTAVA COMMAIS TEMPO
Nesse cenário, que vem sendo defendido pelos
advogados do país perante tribunais de Nova
York, a Casa Rosada poderia continuar pagando
seus vencimentos aos credores reestruturados e
evitaria o calote. Mas Griesa já negou várias ve-
zes a solicitação de novo stay (liminar) e insiste
em que o governo argentino deve sentar-se à
mesa para discutir uma solução comos abutres.

Cristina e o ministro da Economia, Axel Kicillof,
resistem, principalmente, porque o principal te-
mor da equipe econômica é que seja ativada a
cláusula Rights Upon Future Offers (Rufo). Ela
estabeleceque casoumaoferta aosholdouts seja
feita — o que obrigatoriamente implicaria me-
lhorar as condições das trocas de 2005 e 2010—,
deverá reconhecer os mesmos direitos aos cre-
dores reestruturados. Segundo cálculos de eco-
nomistas do setor privado, isso poderia implicar
atéUS$ 20bilhões emnovas demandas,mais da
metadedas reservasdoBancoCentral argentino.
Assim, Kicillof evita qualquer ação que possa

ativaraRufo, atémesmoumencontro tête-à-tête
comosabutres.A famosacláusulaqueatormen-
ta Cristina e seu ministro vence no próximo dia
31 de dezembro, razão pela qual o governo ar-
gentino vem empurrando o conflito com os hol-
douts nos últimos anos. Com declarações como
“nemumcentavoaos abutres”, apresidente afas-
tou qualquer chance de acordo, sempre imagi-
nando que eventual negociação ficaria para
2015, seu último ano de mandato. O problema
surgiu quando, em junho, a Suprema Corte
americana senegoua tratardocasoargentino.O
governo Kirchner contava com mais tempo,
achando que a Corte aceitaria o caso e o deriva-
ria ao procurador geral, o que teria significado,
aomenos,mais seismeses de oxigênio.
— Há duas opções: um novo stay ou default

(calote). Muitos advogados americanos anali-
sam o alcance da Rufo. Não é uma invenção do
governoargentino,éumarealidade—disseWal-
terMolano, da BCP Securities, emNova York.

DEMANDA POR BÔNUS DEVE CRESCER
Para ele, o mercado entenderá, no pior dos ca-
sos, “que se trata de um calote técnico”.
— O que deverá acontecer é uma maior de-

manda por papéis argentinos (da dívida já emi-
tida), esperando valorização em 2015, quando
deverá ser fechado acordo— explicouMolano.
Numadas últimas apresentações feitas pelos

advogados da Cleary Gottlieb Steen & Hamil-
ton, que defendem aArgentina, a Griesa, o pa-
ís afirmou que “se for ativada, a cláusula Rufo
poderia levar a novas demandas de outros cre-
dores por bilhões de dólares, colocando em
risco as operações de 2005 e 2010”. Os advoga-
dos daArgentina indicaramque seGriesa con-
tinuar ignorando o obstáculo legal “tornará a
situaçãomais difícil de ser resolvida”.
AestratégiadeCristinaparece clara: o governo

argentino responsabilizará Griesa e a Justiça
americana por um eventual calote, o quarto da
história do país. Já a ativação da Rufo, que pode-
ria implicar atémesmodemandas penais contra
funcionários, seria culpa da Casa Rosada.
— O temor à responsabilidade legal por um

eventual colapso das trocas de 2005 e 2010, im-
provável, mas não impossível, representa hoje o
principal obstáculonanegociação—enfatizouo
economista Eduardo Levy Yeyati, da Elypsis.
Na cruzada contra os fundos abutres, o gover-

no Kirchner obteve apoios importantes.
— A comunidade internacional é contra a

sentençadeGriesaporqueboicota futuras rees-
truturações. Apoiaram o país prêmios Nobel
como Joseph Stiglitz, e governos como França,
México e Brasil — disse a jornalista Mara Lau-
donia, autora de “Os abutres da dívida”.
No país, alguns economistas como Martin

Tetaz, pesquisador da Universidade de La
Plata, acreditam num acordo de última hora.
Caso contrário, o país terá, nos próximosme-
ses, mais instabilidade cambial (leia-se alta
do dólar), inflação e recessão. l

Argentina entra em contagem
regressiva para o calote

País governado por Cristina Kirchner poderá recorrer à primeira ‘moratória técnica’ da história se não houver acordo esta semana
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Sentença que favoreceu os
fundos abutres foi
questionada por países e
instituições como o FMI
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Propostas incluíram
pagamento com
desconto e seguro

financeiro

-BUENOS AIRES- Após a reunião na
sexta-feira em Nova York, sem
resultados positivos, o gover-
no de Cristina Kirchner consi-
derou que já não existem al-
ternativas a oferecer aos fun-
dos NML Elliott e Aurelius
com o objetivo de acordar
uma forma de pagamento do
US$ 1,5 bilhão que eles reivin-
dicam, sem que a cláusula
Rights Upon Future Offers
(Rufo) seja acionada. Isso de-
sataria uma avalanche de pe-
didos dos detentores de títu-
los das renegociações da dívi-
da feitas em 2005 e 2010.

Está cada vez mais presente
no governo a possibilidade de
que, na quarta-feira, a Argentina
dêcalote, aindaqueapresidente
não admita a suspensão de pa-
gamentos. Nesse dia termina o
prazo de carência para que os
detentores de títulos cobrem o
pagamentovencidoem26de ju-
nho. O juiz de Nova York Tho-
mas Griesa os impediu de rece-
ber até que o governo respeite a
ordem de pagamento aos fun-
dos abutres.
— Chegamos até aqui. Não há

mais propostas para oferecer
além das que foram feitas, ao
menos do nosso lado. Podem
surgir outras alternativas nestes
dias, até 30 de julho, que serão
estudadas e para isso seguirá o
diálogo — disse ao “La Nación”,
um funcionário do governo.
Após receber o relato do

que foi conversado no escri-
tório do mediador judicial,
Daniel Pollack, a presidente
viajou a Río Gallegos, onde

analisa, durante o fim de se-
mana com a equipe econômi-
ca, mesmo que por telefone,
todas as negociações que se-
rão levadas adiante pelos en-
viados do ministro da Econo-
mia, Axel Kicillof.
Apresidentedecidirá então se

a comitiva que enviou aos EUA
regressará na segunda a Nova
York para participar de mais
reuniões com Pollack ou se de-
lega essa participação aos advo-
gados do escritório Cleary, Got-
tlieb Steen &Hamilton.
Na sexta-feira à noite, os en-

viados voltaram a Buenos Ai-
res. O grupo incluía a procu-
radora do Tesouro, Angelina
Abbona, o subprocurador, Ja-
vier Pargament, o secretário
de Finanças, Pablo López, e o
secretário geral e administra-
tivo do Ministério da Econo-
mia, Federico Thea.
Nenhuma alternativa de ne-

gociação teve êxito. E a presi-
dente não quer aceitar a exi-

gência de fazer um pagamen-
to inicial aos “fundos abutres"
como garantia de cumpri-
mento da decisão de Griesa.
Ela e os advogados conside-
ram que qualquer pagamento
violaria a cláusula Rufo, que
abriria uma série de pedidos
dos detentores de títulos.
Até agora as propostas ar-

gentinas rechaçadas pelos
“abutres” e por Griesa para
evitar o calote com os deten-
tores de títulos das renegocia-
ções de 2005 e 2010 foram
quatro: que os abutres contra-
tem um seguro financeiro pa-
ra cobrir os efeito da cláusula
Rufo, caso esta seja acionada.
Outra alternativa é que os hol-
douts aceitem receber com
desconto de 65%, como o res-
tante dos detentores de títu-
los. Ou ainda que os fundos
admitam a reposição do stay
(liminar), a Argentina pague
os credores que renegocia-
ram, evite o calote e negocie
um pagamento já em janeiro,
quando expira a cláusula Ru-
fo. Uma quarta opção é que
Griesa destrave o pagamento
aos credores que renegocia-
ram, que está congelado. O
governo pagará os vencimen-
tos de setembro e dezembro e,
para o juiz, será difícil susten-
tar este bloqueio, destacam

funcionários da Casa Rosada.
No governo, diz-se que Cris-

tina e Kicillof estão abertos a
novas propostas, embora haja
ceticismo quanto à existência
de alternativas que agradem
aos abutres. Um segmento da
Casa Rosada assegura que
existe otimismo quanto a uma
solução neste momento.
— O tempo é parte da nego-

ciação, e estas coisas se destra-
vam no último minuto. Ao juiz
não convém congelar os fun-
dos indefinidamente, e aos
fundos abutres não convém o
calote—disse um funcionário.
CasoaArgentinadêcalote, diz-

se na Casa Rosada que a presi-
dente faráumdiscursonacúpula
do Mercosul, na terça-feira, em
Caracas, e tratarádenegociar de-
pois do dia 30. l

Governo crê que opções para negociação com ‘abutres’ se esgotaram

O jornal "LaNación", assim
comoOGLOBO, faz parte do
Grupo deDiarios América
(GDA)
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SEGURO:os fundoscontratariam
seguroparacobrir acláusulaRufo

DESCONTO: os fundos aceitariam
65% de desconto no valor devido

LIMINAR: a Argentina pagaria na
frente aos credores que aderiram
à reestruturação

DESBLOQUEIO: o juiz Griesa
desbloquearia o montante já
depositado para pagar credores
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