
A melhor aluna: o legado do neoliberalismo na Argenti na

A Argenti na enfrentou uma enorme crise no fi nal da dé-
cada de 1990. Após anos na condição de melhor aluna 
das insti tuições econômicas internacionais, como o Fun-
do Monetário Internacional e o Banco Mundial, em 1998 
sua economia entrou em recessão, levando o país a uma 
crise políti ca e social que alcançou seu ponto de ebulição 
em 2001. Durante a crise, milhares de pessoas protesta-
vam diariamente contra o governo. Alguns dos protestos 
eram organizados por sindicatos e organizações da socie-
dade civil, enquanto outros eram espontâneos.

O últi mo capítulo dessa historia é bem conhecido. O 
governo reprimiu os protestos e mais de 30 pessoas te-
riam sido mortas em dezembro de 2001. Porém, o pre-
sidente foi obrigado a renunciar e a Argenti na viveu um 
período de instabilidade políti ca e econômica, durante 
o qual houve cinco presidentes diferentes em poucas 
semanas e foi declarada a moratória da dívida externa.

Para trabalhadores e sindicatos, o resultado desse pro-
cesso foi devastador. Suas origens vêm da ditadura mili-
tar que governou o país entre 1976 e 1983, preparando 
o terreno para a implementação de políti cas neoliberais 
durante as décadas seguintes. O salário médio real em 
2001 era 43% menor do que em 1975. Após a desvalori-
zação da moeda em 2002, a taxa de desemprego chegou 
a quase 25% (contra uma taxa média de 5% a 6% durante 
a década de 1980), e a porcentagem de trabalhadores 
não-registrados alcançou 49%.1 Ao mesmo tempo, a 
economia argenti na sofreu uma enorme transformação, 
com um aumento da importância do setor fi nanceiro e a 
quase total exti nção da grande indústria.

Depois da crise: lucros mais altos e a lenta recupera-
ção dos trabalhadores

Muitos fatores contribuíram para a recuperação da 
economia argenti na desde 2002. Os principais foram a 
desvalorização da moeda – que permiti u que a indús-
tria produzisse com custos mais baixos – e as mudanças 
nos termos das trocas comerciais. O aumento dos pre-
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ços internacionais das commoditi es que o país exporta 
foi de especial relevância ao longo da últi ma década. 
Desde 2003, o novo governo de centro-esquerda se 
aproveita dessas condições, esti mulando o crescimento 
econômico por meio de uma políti ca de fortalecimento 
do mercado interno.

Entretanto, após dez anos de crescimento econômico 
contí nuo, os salários reais acabam de ati ngir os níveis 
que apresentavam antes da crise de 2001, quando o 
Produto Interno Bruto (PIB) chegou a crescer 77% (ver 
gráfi co 1). Os obstáculos para aumentar os salários re-
ais têm se fortalecido desde 2007, quando a taxa anual 
de infl ação chegou à cerca de 25%. Desde então, ela 
tem fi cado entre 20% e 25%.2 A persistência dessa ele-
vação por mais de seis anos – a mais alta da América 
do Sul, com a única exceção em 2009 – também põe 
em dúvida a sustentabilidade da economia argenti na 
no médio prazo.

Desafi os do movimento sindical argenti no no século 21
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GRÁFICO 1 
PIB e Salários Reais na Argenti na - 2001-2012 
(2001 = 100)  Custos e benefí cios

Fonte: Insti tuto Nacional de Estatí sti cas e Censos (INDEC). De 2007 a 2012, a taxa de 
infl ação é fornecida pelos insti tutos provinciais de estatí sti cas.

Salário real total PIB Salário real - trabalhadores do setor formal privado

A lacuna entre a evolução do PIB e os salários reais tam-
bém se vê no desempenho das empresas. Com efeito, a 
taxa de lucro das maiores fi rmas do país (muitas delas 
transnacionais) dobrou em comparação com a década 
anterior, enquanto a parti cipação dos salários no valor 
agregado por essas empresas está só agora alcançando 
o nível de 2001 (ver gráfi co 2).



A situação no mercado de trabalho também exibe alguns 
aspectos críti cos. Primeiro, o desemprego e o subempre-
go permanecem entre os mais altos níveis da história da 
Argenti na (ambos entre 7% e 8%), embora mais baixos 
que durante a década de 1990.

Segundo, o crescimento econômico da últi ma década 
não foi capaz de recriar um mercado de trabalho formal 
único e estruturado. Ele ainda apresenta fortes sinais de 
fragmentação. A últi ma informação disponível (4º trimes-
tre de 2012) mostra que os trabalhadores assalariados 
formais representam apenas 50% da força de trabalho, 
enquanto que a outra metade é formada por trabalhado-
res informais, autônomos e desempregados. O aumento 
da terceirização também contribui para a existência de 
uma divisão entre os trabalhadores assalariados formais, 
impondo mais obstáculos às estratégias sindicais.

nova no mercado de trabalho da Argenti na. Na realidade, 
esse setor era quase residual na década de 1990, quan-
do começou a crescer signifi cati vamente. O retorno do 
crescimento econômico desde 2003 ajudou a reduzir o 
número de trabalhadores informais, mas a taxa estabili-
zou em 2007, permanecendo um dos níveis mais altos da 
história argenti na. Ou seja, apesar do crescimento eco-
nômico de 80%, o grau de informalidade do mercado de 
trabalho conti nua alto.

Informalização e salários baixos: dois desafi os para o mo-
vimento sindical da Argenti na no começo do século 21

Considerando as mudanças no padrão de crescimento 
econômico e a persistência da fragmentação do mercado 
de trabalho, é possível identi fi car os principais desafi os 
para o movimento sindical.

Na últi ma década, os sindicatos argenti nos retomaram 
a negociação coleti va como instrumento de luta por au-
mentos salariais. Desde 2006, eles têm conseguido rea-
lizar rodadas anuais com vistas a acordos salariais. Tais 
acordos são negociados por ramo e contemplam traba-
lhadores e empregadores de todo o país. A taxa de cober-
tura entre os assalariados formais fi ca entre 60% e 80%.

Ao mesmo tempo, a taxa de densidade sindical na Ar-
genti na é a mais alta da região, com quase 40% dos tra-
balhadores formais associados a um sindicato. Em anos 
recentes, o movimento sindical, parti cularmente no se-
tor formal, tem conduzido muitas greves e lutas, fazendo 
com que os salários aumentem em termos reais e que 
sejam recuperados, ao menos em parte, certos direitos 
perdidos durante a década de 1990.

Como se vê no Gráfi co 1, entre 2001 e 2012, os trabalha-
dores formais do setor privado (aqueles contemplados 
por negociações coleti vas) receberam aumentos salariais 
maiores que a média dos trabalhadores em geral (26,2% 
contra 2,6%), enquanto que os trabalhadores informais 
acabam de chegar aos níveis de 2001. Já os trabalhadores 
do setor público sofreram uma queda enorme em seus 
salários reais (38% a menos em 2012 em comparação 
com 2001).

Diante dessa situação, o governo e muitos sindicatos crê-
em que a única solução possível é reduzir o tamanho do 
setor informal. Entretanto, a experiência recente mostra 
que nem mesmo as mais altas taxas de crescimento eco-
nômico em muitas décadas foram sufi cientes para resta-
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GRÁFICO 2 
Lucros e salários sobre valor agregado nas 500 
maiores empresas Custos e benefí cios

Fonte: Insti tuto Nacional de Estatí sti cas e Censos (INDEC).

Lucro / Valor agregado Salários / Valor agregado

TABELA 1 
População economicamente ati va (excluindo 
empregadores) distribuída por categoria ocupacional 
(4º trimestre de 2012)   

Autônomos 3.049.235 18,23%
Assalariados 12.427.021 74,29%
Trabalhadores registrados 8.152.326 (48,73%)
Trabalhadores não-registrados 4.274.695 (25,55%)
Desempregados 1.154.410 6,90%
Trabalhadores familiares 97.274 0,58%
Total 16.727.940 100,00%

Em %Total

A persistência de altas taxas de trabalhadores não-re-
gistrados (trabalhadores informais) é uma característi ca 



belecer um mercado de trabalho formal e estruturado. 
Muitos crêem que o movimento sindical deva buscar no-
vas respostas para a atual fragmentação, incluindo mu-
danças nas estratégias e estruturas sindicais, de modo a 
incluir trabalhadores informais e o desenvolvimento de 
políti cas de geração de renda para aqueles que não têm 
a cobertura da negociação coleti va.

Será necessário encarar os desafi os. O movimento sindi-
cal segue com as lutas para conquistar aumentos subs-
tanciais nos salários reais, enfocando as altas taxas de 

lucro que muitas empresas têm conseguido ati ngir nas 
últi mas décadas na Argenti na.
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