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Resumo 

A Argentina passou por uma grave crise econômica no começo da década passada, 

que levou o país a uma desvalorização não somente monetária como também política-

social. Uma das soluções que ajudaram o país a não decair ainda mais foi o investimento no 

turismo nacional como forma de amenizar as consequências trazidas pela crise. Esse 

trabalho visa analisar as razões do ocorrido e as relações entre a solução do mesmo com o 

crescimento turístico argentino.  
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A crise financeira argentina 

 

No ano de 2002, a Argentina sofreu a culminação de uma decadência econômica 

que começou no fim de 1998. Essa crise financeira argentina tem sido explicada por alguns 

analistas como o resultado da incompatibilidade entre o regime cambiário (a junta 

monetária criada em 1991) e a política fiscal (incapaz de reduzir o déficit público). Para 

entender melhor isso, é necessário conhecer a turbulenta história econômica do país. Depois 

de se tornar independente da Espanha em uma guerra iniciada em 1810, as províncias 

argentinas lutaram entre elas durante muitos anos e não houve um governo nacional estável 

até 1862. Até o final do século XIX, as províncias e o governo nacional financiavam com 

frequência o déficit público mediante a emissão de moeda, dando como resultado uma  
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inflação persistente e um baixo crescimento econômico. Ao final do século XIX e começo 

do século XX, a Argentina experimentou um rápido crescimento econômico baseado no 

aumento de exportação de carne e trigo para a Europa, que se fez possível graças à nova 

tecnologia de transporte ferroviário e aos barcos frigoríficos. Durante a década de 1930, 

quando alguns países importantes discriminaram as exportações argentinas, o país retrucou 

modificando sua política por uma “substituição de importações” – uma economia muita 

fechada, baseada no auto abastecimento, com tarifas altas e um rigoroso regulamentarismo 

estatal. Isso trouxe como resultado um baixo crescimento econômico e inflação frequente, 

na ordem de três dígitos, desde 1975 adiante.  

Alguns fatores externos provocaram a recessão, como a crise cambiária do sudeste 

asiático, ocorrida em 1997/1998, e a crise cambiária russa de agosto de 1998, que 

resultaram em uma maior cautela por parte dos investidores nos países em 

desenvolvimento. O Brasil, o maior sócio comercial da Argentina suportou uma crise 

monetária de agosto a outubro de 1998, como consequência da crise russa, mas ao enfrentar 

uma nova crise em janeiro de 1999, o país liberou seu mercado de cambio em vez de 

manter a situação de convertibilidade que, com muito esforço, mantinha com o dólar. 

Devido a isso, o real caiu rapidamente de R$1,21 por dólar para R$2,18, o crescimento 

econômico caiu de 3,3% em 1997 para 0,1% em 1998. Após dois anos de crescentes 

benefícios, o comércio argentino-brasileiro se entancou em 1998, decaindo em 1999. Em 

janeiro do ano seguinte, o aumento de impostos introduzido pelo governo presidencial de 

Fernando de La Rua, sucedendo a Carlos Menem, destruiu a recuperação econômica, que 

dava sinais de crescimento no fim de 1999, deixando os indicadores econômicos negativos 

novamente. O governo de De La Rua acreditava que reduzir o déficit público traria 

confiança nas finanças do estado, diminuindo, portanto, as taxas de juros e estimulando o 

crescimento econômico. Dentre as opções para reduzir o déficit, estava o recorte de gastos 

do governo, o qual era politicamente difícil de cumprir. A outra seria aumentar as taxas de 

impostos, que resultou no oposto ao que o governo esperava: tais aumentos minaram a 

confiança nas finanças públicas ao desencorajar o crescimento no setor privado, fonte de 

arrecadação de impostos.  

Em relação à política monetária, o governo cometeu os erros mais graves em abril e 

junho de 2001, introduzindo um projeto de lei para vincular a taxa de câmbio do peso de 

uma combinação do dólar e do euro. O presidente do Banco Central havia defendido a 

dolarização (oficialmente substituindo pesos para dólares a uma taxa de 1-1) por ser 
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necessária para a credibilidade da moeda local, porém depois anunciou uma taxa de câmbio 

preferencial para as exportações, o que resultou ser um passo para trás em direção às 

práticas intervencionistas, comuns antes de o sistema de conversibilidade, em vez de 

estabelecer uma vantagem competitiva a que todos teriam acesso igual. Todo esse processo 

fez reduzir a confiança na moeda argentina, levando todos à preocupação de que os 

empréstimos e depósitos em dólares estavam em risco, fazendo com que as taxas de juros 

crescessem cada vez mais. O governo argentino vinha pagando a seus credores entre 3% e 

9% a mais do que paga o Tesouro dos Estados Unidos, chegando até aos 20% em outubro 

de 2001. Tais dados indicam que os investidores temiam um padrão, ou seja, o governo 

estava em uma armadilha: com taxas de juros tão altas por pagar, a dívida externa iria 

crescer tão rapidamente que iria exceder a capacidade do governo argentino de pagar.  

Em dezembro de 2001, a crise entrou em sua fase final, em que o governo estendeu os 

seus problemas para o setor privado em vez de tentar minimizar a sua propagação. A 

dificuldade para refinanciar a dívida do Estado levou o governo a conngelar os depósitos 

bancários, como foi feito em 1982 e 1989. Durante esses freezes, o governo efetivamente 

confiscou algumas das economias dos depositantes para financiar e pagar algumas 

dívidas. Na sexta-feira 30 de Novembro, depois de retiradas formidáveis de depósitos 

bancários, o Ministro das Finanças, Cavallo, anunciou o congelamento dos depósitos para o 

dia seguinte, impedindo que grande parte do setor privado continuasse em atividade, já que 

as regras do congelamento dizem que nem empresas nem individuos podem usar seus 

depósitos a não ser para outros depositantes do banco. A estimativa da atividade econômica 

mensal calculado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo da Argentina sofreu uma 

queda ano a ano de 15,5%, o maior desde o início desta série, em 1993. A economia entrou 

em colapso, chegando a ser uma verdadeira depressão. O declínio da economia eo 

congelamento de depósitos resultou em violentos protestos que levaram à mortes e à 

renuncia de Cavallo e do presidente De La Rua. O seu sucesor em seu curto governo 

declarou um padrão sobre a dívida pública federal do setor privado com os credores 

estrangeiros e planejou realizar outras mudanças radicais na política econômica, tais como a 

emissão de uma moeda paralela segundo o peso, porém não foi implementado devido a sua 

demissão após uma semana de manifestações contra ele. Eduardo Duhalde, que assumiu o 

cargo em 1 de Janeiro de 2002, instituiu mudanças revolucionárias a desvalorizar o peso 

para forçar a conversão de depósitos em dólares e empréstimos ("dolarização") e cancelar 
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os contratos de vários tipos. A economia se afundou, encolhendo 10,9% em 2002 após 

declínio de 5,5% em 2001. 

É normal que as medidas de estabilização levem algum tempo para trazer resultados, 

mas uma economia não deve regredir se as medidas realmente forem positivas. O 

desemprego e a pobreza aumentaram acentuadamente em 2002. A proporção de argentinos 

abaixo do oficialmente definido como a taxa de pobreza saltou de 38,3% em outubro de 

2001 para 57,5% um ano mais tarde. Estima-se que cerca de 40% dos argentinos vive com 

1 dólar por dia; as exportações caíram 4,5$%, apesar do enorme impulso que deveria ter 

dado a depreciação da moeda, pois os exportadores tiveram dificuldade em obter crédito 

devido ao congelamento de depósitos e à políticas governamentais que disseminou o medo 

nos futuros credores.  

A partir de agosto de 2002, a economia começou a se recuperar com a taxa de 

câmbio estabilizada. Ao contrário do que aconteceu na última série de depreciação severa 

em 1989 em que a inflação saiu do controle, dessa vez ela pôde ser mantida na casa de um 

dígito em 2003. Alguns setores de exportação começaram a se espalhar e, em meados de 

2003, a recuperação foi pronunciada. De dezembro de 2002 a abril de 2003, o governo 

suspendeu o congelamento dos depósitos bancários e, em 25 de maio do mesmo ano, Nestor 

Kichner tornou-se presidente.  

Estatística da crise (1998-2002): 

 O produto interno bruto real caiu 28% desde o seu máximo (1998) até a crise 

(2002). 

 A moeda argentina, o peso, equivalente a US$1 desde abril de 1991, se desvalorizou 

em janeiro de 2002, se depreciando em até 4 por dólar antes da sua recuperação 

parcial.  

 O desemprego, sem contar as pessoas incluídas nos planos de emergência do 

governo, aumentou de 12,4% em 1998 para 18,3% em 2001 e depois para 23,6% 

em 2002.  

 A taxa de pobreza cresceu de 25,9% em 1998 para 38,3% em 2001, e depois para 

57,5% em 2002.  

 Em términos reais (ou seja, com o ajuste da inflação), os salários caíram 23,7% em 

2002.  
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Mercado turístico argentino 

 

O turismo se tornou nos últimos anos um dos motores do crescimento econômico da 

Argentina, representando 7% do produto interno bruto e se encontra em plena expansão, 

sendo um importante gerador de fonte de empregos, tendo sido, somente em 2009, 

1.212.076 novos postos de trabalho. A indústria do turismo tem grande potencial em todo o 

país e contribui para fomentar o desenvolvimento das economias regionais, além de 

melhorar a infraestrutura local e aumentar os investimentos privados nas regiões turísticas. 

Outro ponto positivo do crescimento desse setor é o incremento na quantidade de argentinos 

que tem a possibilidade de aproveitar as férias para viajar pelo próprio país, sendo cerca de 

70% da população que escolhe destinos clássicos do território nacional para disfrutar dos 

dias de descanso. Quanto aos turistas estrangeiros, no ano de 2011 chegaram à Argentina 

5.700.000 de turistas de todo o mundo, contribuindo com US$ 5.400.000, 12% a mais que 

no ano anterior.  

Um ponto que ajudou bastante o aumento do turismo interno argentino foi a criação 

da Lei de Ordenamento de Feriados, em que a população sabe com três anos de antecipação 

as datas exatas que serão os feriados nacioanis e, assim, pode se planejar melhor para 

praticar turismo pelo país, como ocorreu em 2011 que aumentou 80% o movimento dos 

argentinos nessas datas. O setor privado, juntamente com o Estado, tem desenvolvido uma 

estratégia para captar congressos e eventos, que colocou a Argentina em 18º lugar no 

ranking mundial e a cidade de Buenos Aires em 1º lugar a nível sulamericano. O 

crescimento da diversidade e qualidade da oferta se complementa com programas 

intensivos de formação de recursos humanos, tendendo a consgeuir uma melhora contínua 

na prestação de serviços turísticos.  

 A Argentina tenta até hoje superar o impacto negativo a nível nacional e 

internacional deixado pela grave crise econômica e pela epidemia da gripe suína (H1N1), 

tendo crescido desde final de 2009 impulsionados pelo turismo interno. Foi constatado que 

em épocas de feriados longos, os centros turísticos nacionais estavam praticamente cheios 

com 90% de sua capacidade hoteleira ocupada.  

 As políticas economicas que dispõem um país e uma região são fatores 

determinantes da competitividade dos destinos, já que o turismo é uma força exportadora de 

si mesmo. Por isso, o governo acredita e incentiva o comprometimento dos empresários do 

ramo turístico com a valorização do seu espaço e da sua comunidade local. O objetivo é 
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ilustar a forte incidência de pequenas e médias empresas de caráter familiar no campo dos 

serviços turísticos e oferecer ferramentas para o tratamento integral do esquema de 

organização familiar, jurídico e empresarial. Atualmente, essas empresas representam 75% 

das unidades econômicas no setor do turismo, aportam 70% dos postos de trabalho na 

atividade privada e controlam 95% da comercialização.  

 O turismo na Argentina vem crescendo desde 2002 e vai a caminho de ser a primeira 

fonte de arrecadação do país. Nesse mesmo ano, a Organização Mundial do Turismo 

constatou um aumento do número de visitantes estrangeiros de 15,4% quando o 

crescimento mundial foi de 31%. Uma atividade que antes não despertava a atenção por 

parte dos governos no momento de projetar os possíveis caminhos para o desenvolvimento, 

hoje em dia já não pode ser deixada de lado.  

O governo acredita no investimento do turismo nacional, refletindo a transformação 

social e a dinamização econômica que a atividade traz. Ao analisar esse fenômeno, deve se 

fazer referência também às profundas mudanças culturais sofridas pela sociedade argentina. 

As distâncias geográficas não desapareceram, mas o avanço das novas tecnologias permitiu 

uma maior aproximação entre lugares que antes enfrentavam barreiras culturais.  

Uma característica importante do turismo argentino é que quase 70% dos turistas 

procedem de apenas quatro países: Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, o que deixa claro que 

Argentina recebe um turismo internacional intra-regional. Alguns fatores que podem 

explicar o comportamento desse deslocamento dentro de uma mesma área se encontram na 

proximidade geográfica, nas semelhanças culturais e na semelhança idiomática que 

permitem ao turista não sentir-se um estranho ao ingressar no país vizinho.  

A Argentina experimentou no fim da década de 70 uma mudança significativa no 

que tendeu a atrair turistas internacionais, o que provocou uma modernização na 

infraestrutura existente e na restauração do patrimônio cultural em muitas regiões do país. 

O regresso da democratização em 1983 contribui com a evolução favorável do turismo 

internacional, com uma porcetagem de melhoramento de 133% no número de chegadas de 

turistas no perído de 1982 a 2002. Logo após ter sofrido a superinflação, resultado da crise 

econômica, o governo argentino conseguiu estabilidade financeira devido à aplicação da lei 

de convertibilidade, que estabeleceu um tipo de câmbio fixo. A priori, essa situação 

provocou a desaceleração do crescimento turístico ao converter o país em um destino caro, 

porém essa tendência negativa foi revertida nos anos seguintes. 
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Principais destinos turísticos da Argentina:  

 

DESTINO TURÍSTICO TIPO DE TURISMO 

Buenos Aires Turismo de negócios, urbano e histórico 

Cataratas do Iguaçu Ecoturismo e turismo arqueológico 

Bariloche Turismo de aventura, ecoturismo 

Península Valdés Turismo de aventura, sol e praia 

Glaciar Perito Moreno Turismo de aventura e ecoturismo 

Terra do Fogo Turismo de aventura e ecoturismo 

Mar del Plata Sol e praia 

 

 Os efeitos da desvalorização do peso argentino repercutiram favoravelmente sobre o 

turismo, revertendo essa tendência negativa e aumentando notavelmente a entrada de 

turistas internacionais nesses principais destinos citados acima. Cada um com sua 

particularidade, os munícipios responsáveis pelas atrações turísticas investem mais e mais 

na venda de seus serviços turísticos. Apesar da grande quantidade de estrangeiros, o 

governo federal foca a divulgação dos destinos para os próprios argentinos, de maneira que 

eles evitem viajar para fora do país, preferindo conhecer a sua terra. É fundamental, para o 

desenvolvimento do turismo interno, explorar os aspectos positivos e as riquezas naturais 

que possui o lugar para oferecer uma maior quantidade de propostas e de alternativas para o 

visitante. Para incentivar a demanda turística e consolidar o crescimento do turismo, é 

necessário manter uma estabilidade socio-política, projetar uma segurança adequada ao 

cidadão e conservar certa coerência econômica, inspirando uma imagem de confiança que 

influencie nos turistas potenciais. Argentina possui grande variedade de destinos turísticos, 

muitos ainda por serem desenvolvidos, sendo relevante a força considerável nos últimos 

anos do turismo de aventura e ecoturismo. Segue abaixo uma breve caracterização dos 

principais destinos:  

- Buenos Aires: uma cidade cosmopolitana, com uma riqueza histórica e cultural. Seu 

principal atrativo não está nos prédios antigos, nem nas apresentações de tango, nem no 

túmulo de Evita Perón, mas sim na relação que todos esses pontos têm: a cultura portenha. 

Uma identidade única que nenhum outro lugar no mundo possui, um clima diferente que 

proporciona ao turista a sensação de constante atividade, nos teatros, cafeterias, milongas, 

etc.  
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- Iguaçu: o espetáculo natural já eleito como uma das sete maravilhas do mundo, que 

oferece ao turista a oportunidade de tomar contato com a natureza, passeando por dentre a 

mata e assistindo às 275 cascadas existentes no parque nacional de Puerto Iguazú. 

- Bariloche: localizada dentro de um parque nacional chamado Nahuel Huapi, rodeada pelos 

Andes na Patagônia, a cidade de São Carlos de Bariloche é o centro turístico da região 

sulina. Além dos turistas estrangeiros que visitam o lugar tanto no inverno como no verão 

(estações que oferecem atividades completamente diferentes, o que torna o lugar ainda mais 

interessante), Bariloche também é frequentemente visitado por estudantes argentinos que 

têm por cultura fazer uma viagem em grupo quando encerram o ensino médio.  

- Península Valdés: também é um parque nacional composto por uma das maiores reservas 

de fauna marinha do mundo, com quilômetros de ilha, cabos, golfos e praias tranquilas. É 

lugar de encontro das baleias franca-austral, de pinguins de magalhães, além de muitos 

elefantes e lobos marinhos.   

- Glaciar Perito Moreno: é uma imensa massa deslizante de gelo que se desprega dos 

Andes, formando uma muralha gigante de gelo natural de 4 km de frente e 60 metros e 

altura. Na primavera e no verão, é possível fazer trekking no local.  

- Terra do Fogo: no extremo sul do continente, onde se juntam os dois maiores oceanos do 

planeta, localiza-se a ilha da terra do fogo, porta de entrada da Antártida. Na região, é 

possível fazer excurssões com trinó levados por cachorros Huskies Siberianos.  

- Mar Del Plata: o maior destino turístico do verão argentino, a cidade tem a vantagem de se 

localizar relativamente perto da capital federal, a 350km, e ser a melhor praia pra banho no 

país. Possui quase 1 milhão de habitantes e chega a ter 4 vezes sua população nos meses de 

dezembro a fevereiro.   

 

As campanhas publicitárias  

 

 É facilmente visível na capital argentina a organização de peças divulgadas em 

diferentes mídias para incentivar o turismo nacional, especialmente em épocas de feriados 

longos ou na alta estação, é forte a divulgação dos principais destinos turísticos como opção 

de lazer, além da propaganda feita para divulgar a programação que ocorre na própria 

cidade de Buenos Aires. Desde 2009, o governo instalou o Bus Turístico que funciona em 

sistema hop on hop off, em que o turista ou até mesmo o cidadão portenho que queira 

recorrer a cidade e conhecer seus pontos turísticos podem subir e descer do ônibus em 
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qualquer parada durante todo o dia pagando apenas uma passagem. O ônibus ainda oferece 

tradução simultânea do guiamento em mais de quatro idiomas para os visitantes 

estrangeiros, possui dois andares e capacidade para 50 passageiros.  

 

 

          O Bus Turístico, que tem como slogan “La mejor manera de conocer Buenos Aires”. 

 

 Outra peça muito presente na capital são os cartazes expostos nas estações de metro, 

que possui sua marca e se chama Subte. O governo também utiliza o próprio cartão do 

Subte como mídia publicitária.  

 

            

  

O governo também foca na divulgação do próprio turismo portenho dentro de 

Buenos Aires. Há vários cartazes espalhados pela cidade, divulgando o site do governo que 

traz todas as informações sobre programação cultural e apresentações artísticas do período, 

mapas específicos dos bairros, os melhores caminhos de passeios e as visitas guiadas em 

museus e teatros.   
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 A publicidade dos outros destinos turísticos é feita por cartazes, outdoor, busdoor 

em épocas de feriados e férias, dependendo da estação. Entre os meses de outubro a abril, o 

governo reforça a divulgação de Mar Del Plata e de várias outras cidades da costa marinha, 

por serem destinos próximos à capital argentina para disfrutar o verão. A partir de maio, o 

sul do país é mais divulgado para a temporada de inverno e também o noroeste, onde está a 

cidade de Mendoza, localizada perto dos Andes.  

O Ministério do Turismo da argentina começou uma campanha ano passado para 

incentivar o turismo interno. Com o slogan “Hay un país que te falta conocer: Argentina” 

(Há um país que falta você conhecer: Argentina), o governo percorre todo o território 

nacional para divulgar a ideia.  

 

    

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11 

 

                                Site do governo responsável pela divulgação turística nacional.  

 

Conclusão 

 

 Os investimentos publicitários realizados pelos governos, tanto municipal como 

estadual e federal, no âmbito turístico trouxeram o desenvolvimento regional da Argentina e 

o melhoramento da infraestrutura de pequenos locais, o que resulta na valorização social do 

país interna e externamente. Em consequência desses investimentos, a economia argentina 

vem se fortalecendo devido aos gastos feitos por turistas. Consta que as despesas de turistas 

latino-americanos são maiores que os europeus e norte-americanos, e os estrangeiros 

gastam mais na Argentina que os argentinos no exterior. A atividade turística no país 

cresceu devido à política de desenvolvimento por regiões e da divulgação das mesmas, 

sendo claramente visíveis as mudanças nos últimos oito anos.  

 De acordo com a medição do fluxo de viajantes internacionais de 2011, em que a 

Argentina recebeu mais de 5 milhões de turistas, 20% deles sendo brasileiros, estima-se um 

crescimento de 30% nos próximos 5 anos para o setor turístico. Pode-se relacionar a tal 

crescimento o impulso que o turismo de eventos tem tido ultimamente em todo o mundo, 

principalmente na cidade de Buenos Aires, que hoje é a líder sulamericano desse setor 

específico, tendo como exemplo a partida da Dakar e a Copa América 2011.  
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