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Uma liderança decadente

Aí mesmo começou a queda. Até então,Menem controlava a luta,bem postado no
centro do ringue,como os bons boxeadores.Mas,desde o começo de seu segundo
mandato, perdeu a iniciativa.Acossado por muitos lados – principalmente pelos
peronistas –, só conseguiu deter os golpes, recebê-los da melhor forma possível, e
esperar o toque final do sinal.O paradoxal da situação foi que,para chegar inteiro,
teve que tentar prolongar a luta e continuar no cargo por mais um mandato.

No momento, isso talvez não tenha sido percebido.A crise mexicana, a pri-
meira advertência séria, foi superada.Apesar da corrida, o sistema bancário pôde
ser salvo,mesmo que à custa de forte concentração e estrangeirização,e uma boa
parte dos 6 bilhões de dólares que havia fugido nas primeiras semanas do ano vol-
tou.As empresas conseguiram superar os problemas derivados da sobrevaloriza-
ção do peso, um pouco devido à forte queda dos salários reais, e também a uma
melhoria na produtividade, alcançada pelas grandes empresas, as mesmas que, ao
contrário de quase todos,podiam obter créditos no exterior com facilidade.Apa-
rentemente,os bons tempos estavam de volta.O Produto Interno Bruto,que caiu
mais de 4% em 1995, se recuperou em 1996 e cresceu com força em 1997,acima
de 8%. Mas, por outro lado, o desemprego, que estava definitivamente instalado,
não cedeu muito e se manteve pouco abaixo de 15%.

Havia outro dado preocupante.A dívida externa crescia continuamente, e os
60 bilhões de dólares de 1992 se converteram em 100 bilhões em 1996.Definiti-
vamente, a economia argentina estava no CTI. Dependia do fluxo de capitais
externos e do humor dos investidores,que,a partir daí,em geral,esteve muito ruim
e ainda pior nos anos em que vários mercados emergentes foram derrubados.Em
1995, a época de afluência fácil de capitais externos e da conseqüente folga fiscal
terminou.A tendência dominante foi a restrição, com seus efeitos conhecidos:
aumento das taxas de juros, recessão, penúria fiscal e doses maiores de ajuste e
reforma. Por esse caminho, restou pouca margem para o que, até então, Menem 
e seu grupo, com a tolerância dos técnicos, tinham feito com eficiência – distri-
buir um pouco, compensar, silenciar queixas e ganhar cumplicidades. Na nova
conjuntura,os zelosos auditores externos já não admitiam isso,e seu aval era indis-

272 | História contemporânea da Argentina



pensável para obter a renovação dos créditos.O governo ficou preso entre as exi-
gências de um ajuste mais forte,para “fechar as contas”, e as crescentes demandas
de uma sociedade que ia recuperando sua voz;perdeu a possibilidade de fazer pro-
jeções a longo prazo,e se limitou a lidar com a situação no dia-a-dia.

Quem sentiu primeiro o impacto da nova conjuntura foi Cavallo.O ministro,
que saiu com sucesso da crise de 1995, iniciou uma nova série de privatizações,
conseguiu que fosse declarada emergência provisória e,basicamente,restringiu os
fundos transferidos aos governos provinciais, que passaram por momentos de
angústia.Muitos não conseguiram pagar os salários de seus funcionários, e final-
mente foram obrigados a realizar seu próprio ajuste, sacrificando algumas de suas
fontes de clientelismo.Venderam empresas públicas e bancos provinciais, reduzi-
ram o quadro de funcionários e transferiram os seus sistemas de previdência para
a nação. Mas Cavallo ficou no olho do furacão. Os dirigentes provenientes do
peronismo tradicional anunciaram o forte mal-estar social, que afetava suas pró-
prias bases eleitorais. Reclamaram contra uma política que agora consideravam
pouco peronista e excessivamente apegada às normas do Fundo Monetário Inter-
nacional, e voltaram suas baterias para o ministro.No início de 1996,obstruíram
a aprovação da Lei de Orçamento e se negaram a aprovar outra, que ampliava as
atribuições econômicas do Executivo.O pacto estava ferido.

O maior conflito foi entre Cavallo e sua equipe técnica e o “bando” do
governo,ou seja:o vasto contingente de agregados que rodeava o presidente,ges-
tores de negócios pouco claros e intermediários obrigatórios de qualquer grupo
de interesse particular.Em relação à Lei de Patentes Medicinais,Cavallo apoiou a
posição norte-americana e bateu de frente com os senadores, liderados por
Eduardo Menem, que defendiam os laboratórios locais, um lobby poderoso e
generoso com seus amigos.A privatização do correio produziu outro enfrenta-
mento.Segundo Cavallo,que era partidário das empresas postais norte-america-
nas, o Congresso estava fazendo uma lei para atender aos interesses de Alfredo
Yabrán,o empresário postal que tinha negócios vastos e pouco conhecidos.Com
o apoio do embaixador e do próprio presidente norte-americano,Cavallo acusou
Yabrán de evasão fiscal e de ser mafioso.Também acusou dois ministros próximos
do presidente de auxiliá-lo e de manipular juízes em seu favor:o do Interior,Car-
los Corach,e o da Justiça,Elías Jassan.

Cavallo,furioso,arremeteu contra todos. Ao fazer isso,instalou o tema da cor-
rupção governamental definitivamente na discussão pública,que cresceu vertigi-
nosamente nos anos seguintes.Recebeu uma resposta contundente.Seus homens,
e ele mesmo,foram acusados de outras negociatas e processados pela justiça.Acos-
sado,Cavallo chegou até a citar o presidente:“Não se atreve a me olhar nos olhos”,
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disse.Foi o fim da relação.No fim de julho de 1996,Menem o demitiu e o subs-
tituiu por Roque Fernández, um economista ortodoxo que presidia o Banco
Central.Os “mercados”aceitaram-no com naturalidade e não se agitaram.

Ao contrário de Cavallo,Roque Fernández não tinha pretensões de político,
e tampouco preocupações de longo prazo.Formado com base na ortodoxia libe-
ral,preocupado exclusivamente em ajustar as contas fiscais,não se afastou nem um
pouco dessa linha e resistiu com eficiência a todo tipo de pressão.Assim, aumen-
tou sem piedade o preço dos combustíveis, elevou o Imposto sobre Valor Agre-
gado, que chegou ao nível extraordinário de 21%, reduziu o número de funcio-
nários públicos e finalmente realizou cortes importantes no orçamento.Além
disso,acelerou as privatizações pendentes:o correio,os aeroportos,o Banco Hipo-
tecário Nacional, e vendeu as ações da YPF em poder do Estado para o acionista
majoritário, a empresa espanhola Repsol.Tudo foi resolvido rapidamente, com a
única preocupação de fazer caixa.

Fernández enfrentou resistência crescente no setor político do governo,preo-
cupado com as futuras eleições.Cada medida de ajuste que exigia uma lei teve de
ser arduamente negociada no Congresso,onde o ministro fracassou na legislação
que flexibilizava as leis trabalhistas.Tratava-se de uma questão emblemática para
os empresários e para o FMI,que suscitava forte oposição dentro e fora do pero-
nismo, e, principalmente, entre os sindicalistas. No fim de 1996, Menem tentou
passar por cima da resistência do Congresso com um de seus Decretos de Neces-
sidade e Urgência,que surpreendentemente – sinal da mudança dos tempos – foi
vetado pela justiça. Em 1997, em plena temporada eleitoral, Menem deixou a
reforma de lado e pensou nos eleitores. Erman González, novo ministro do Tra-
balho,chegou a um acordo com os sindicalistas,garantindo-lhes o monopólio sin-
dical na negociação dos convênios coletivos.A lei assim aprovada foi rechaçada
pelos empresários, e Fernández exigiu o veto de alguns artigos. Ele também se
opôs categoricamente a outra lei que assegurava um fundo de melhoramento sala-
rial para os professores,e obstruiu um projeto ambicioso de construção de 10 mil
quilômetros de auto-estradas,que teria significado uma redução rápida do desem-
prego e um bom aumento do déficit.Em suma,Fernández defendeu os critérios
do contador,com a permissão daqueles que,nessa época,se dedicavam a vencer as
próximas eleições.Sua tarefa se limitava a dizer não.

Devido à conjuntura financeira internacional,não havia muita alternativa.Em
julho de 1997, a Tailândia desvalorizou sua moeda e desencadeou a crise. Com o
colapso da bolsa de Hong Kong em outubro, os financistas começaram a ver os
mercados emergentes com desconfiança, incluindo o argentino.As quebradeiras
continuaram: Coréia, Japão, Rússia, e finalmente o Brasil, que desvalorizou sua
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moeda nos primeiros dias de 1999.Esse foi um golpe duro para a Argentina,já afe-
tada pelo encarecimento do crédito e pela queda dos preços de suas exportações,e
impossibilitada de adotar a solução da desvalorização. Nos bons tempos, Menem 
e Cavallo tinham estimulado a integração acelerada no Mercosul, sem se preocu-
par em chegar a um acordo em questões como a política monetária. Em 1995, a
abertura do mercado brasileiro foi providencial para a Argentina,que exportou ali-
mentos, petróleo e veículos automotores. Em 1997, começaram a surgir alguns
problemas.Os produtores de açúcar denunciaram que o Brasil fazia dumping,e con-
seguiram criar uma lei que taxava sua importação, o que foi vetado por Menem,
preocupado em fortalecer o Mercosul. A desvalorização do real,em 1999,reduziu
o mercado brasileiro para as encarecidas exportações argentinas, e desencadeou
uma enxurrada de reivindicações de proteção,enquanto as maiores empresas,com
mais liberdade de ação,começaram a considerar a possibilidade de se mudar para o
Brasil,ou pelo menos subcontratar parte do que produziam nesse país.

A crise iniciada em 1998 foi mais profunda e prolongada que a do México,e
não teve um final anunciado.Tudo se somou, o aumento dos juros da dívida, a
escassez e o alto custo do crédito,a queda dos preços de produtos de exportação e
a recessão interna.Nesse ano,o PIB encolheu cerca de 4% e a produção de auto-
móveis caiu quase pela metade.A situação aprofundou a internacionalização.
Vários bancos e empresas foram comprados por corporações multinacionais ou
por grandes fundos de investimento, como o Exxel, que adquiriu as empresas de
Yabrán.O governo Menem chegou ao seu fim sem margem sequer para fazer ben-
feitorias eleitorais, e teve de fechar o orçamento com um déficit tão grande que
não se atreveu a declará-lo.Nessa época,a dívida externa chegava a 160 bilhões de
dólares,o dobro da de 1994.

Forçado a aprofundar o ajuste, sem margem para negociar,Menem começou
a sofrer uma oposição social cada vez mais ativa.Os que até então tinham ficado
calados, começaram a falar, e os anseios confluíram e se expressaram de maneira
nova e efetiva, agitados até por uma oposição que se manifestava dentro do pró-
prio peronismo.

O ano de 1995 foi crítico. Houve manifestações violentas em várias provín-
cias, encabeçadas por funcionários públicos que recebiam bônus de valor duvi-
doso.Em Tucumán,a situação se agravou com o fechamento de vários engenhos,
e,na Terra do Fogo,com a saída das indústrias eletrônicas,diante do fim dos regi-
mes de incentivo.No ano seguinte, enquanto as organizações sindicais – a CGT,
o MTA e o CTA – finalmente se uniram para organizar duas greves gerais contra
a flexibilização da lei trabalhista e contra a política econômica,a oposição política –
a Frepaso e a UCR – estimulou o protesto cidadão.Um apagão de cinco minutos
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e um “panelaço”,que foi apoiado por todo tipo de entidade,até as defensoras dos
direitos humanos. Nessa época, mudou a direção da Conferência Episcopal – o
monsenhor Estanislao Karlic,mais severo,substitui Quarracino,complacente com
o governo – e a Igreja passou a somar sua voz aos protestos.

No ano seguinte,os sindicatos de professores – a CTERA –,que vinham rea-
lizando passeatas e greves sem sucesso, encontraram uma nova forma de atuação,
que se revelou muito eficaz.Eles instalaram uma tenda branca em frente ao Con-
gresso, onde grupos de professores de todo o país se revezavam em um jejum,
enquanto recebiam visitas e adesões, organizavam atos e faziam declarações pelo
rádio e a televisão. Em suma, eram notícia permanentemente, e sem o custo de
interromper as aulas.Algo parecido, apesar de em outro tom, foram os bloqueios
de estradas em Cutral Có e Tartagal, localidades das zonas petroleiras de Neuquén
e Salta, muito afetadas pela privatização da YPF e pelas demissões em massa.
“Piqueteiros” e fogoneros – que também apareceram em Jujuy, afetados pelas
demissões do Engenho Ledesma – interromperam o tráfego, incendiaram pneus,
organizaram refeições populares e reuniram em seu apoio trabalhadores desem-
pregados, jovens que nunca conseguiram trabalhar, seus familiares e amigos, dis-
postos a enfrentar a eventual repressão de peito aberto,com pedras e paus nas mãos.
Era a mobilização dos desocupados,violenta e,ao mesmo tempo,resistente a qual-
quer tipo de ação organizada.O governo às vezes apelou para a justiça e a polícia,
e,então,houve violência,feridos e um ou outro morto.Em outras ocasiões,nego-
ciou com a ajuda sempre presente de padres ou bispos.Não havia muito a ofere-
cer,mas os piqueteiros costumavam se contentar com pouco:ajuda em alimentos
ou roupa,e,principalmente,contratos de emprego temporário,os “planos Traba-
lhar”,com os quais se aliviava a situação.

Esse tipo de mobilização teve imitadores e se acentuou à medida que a crise
aumentava.Estudantes fechavam as ruas das cidades,e produtores rurais realizavam
“tratoraços”, somados a algum episódio violento, com o ataque e saque a prédios
públicos. Isso indicava um estado de efervescência generalizada e o ressurgimento
da política das ruas,como nos anos 1970,mas,dessa vez,diante das câmaras de tele-
visão, veículo fundamental para que a ação tivesse conseqüência e eficácia, pois a
dramaticidade e o espetáculo foram elementos-chave no novo protesto.

Simultaneamente, o governo acumulava problemas em sua frente interna.A
ressurreição do peronismo histórico,que descobria os problemas do ajuste e da
reforma,aconteceu no momento em que se discutia a mudança de liderança,ou,
mais simplesmente, a escolha de um candidato presidencial justicialista para
1999. Em 1995, logo após as eleições presidenciais, o governador de Buenos
Aires,Eduardo Duhalde,anunciou que seria candidato e começou a agir como tal.
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Viajou pela Europa e pelos Estados Unidos,anunciou seus planos de governo e afir-
mou sua vontade de se distinguir do “modelo”e recuperar as bandeiras históricas do
peronismo. Apesar de a Constituição ser clara e categórica a respeito da impossibi-
lidade de nova eleição,a idéia que Menem tinha do poder,tão tipicamente peronista,
não incluía transferi-lo em vida.O presidente tentou,um pouco por sua fé cega no
que chamava de seu destino,e um pouco para que não o considerassem morto antes
da hora.No início, o fez por caminhos indiretos.Estimulou a candidatura rival de
Palito Ortega – popular,apesar de sua administração desastrosa em Tucumán –,imo-
bilizou os governadores,que dependiam da incerta assistência financeira do Tesouro
Nacional, e lançou sua candidatura informalmente, com milhões de camisetas,
balões e cartazes que diziam simplesmente “Menem 99”.

A guerra entre o velho chefe e aqueles que queriam sucedê-lo passou dos ges-
tos e ameaças para atos contundentes.As boas maneiras democráticas apenas
esconderam práticas mais bárbaras,que lembravam aquelas dos militares ou a dos
Exércitos germânicos.A luta se desenvolveu, em parte, nos meios de comunica-
ção.Enquanto Cavallo continuava com suas denúncias de negócios ilícitos,outras
pessoas fizeram chegar aos jornalistas informações para prejudicar seus rivais,que
foram amplamente divulgadas pelos meios de comunicação.A profunda corrup-
ção do grupo governante tornou-se pública,como o caso da venda clandestina de
armas à Croácia e ao Equador,que envolvia vários ministros e até mesmo o presi-
dente;os negócios da “máfia do ouro”,que fazia exportações fictícias; a alfândega
paralela, mais tolerante que a oficial, e, finalmente, o suborno pago pela empresa
norte-americana IBM a diretores do Banco Nación.Também houve fatos violen-
tos,como a explosão da fábrica de armamentos de Río Tercero,o que teria apagado
os rastros do contrabando de armas,à custa de muitas vidas;os duvidosos suicídios
de um intermediário nessas vendas e da pessoa que pagou o suborno no Banco
Nación,e o seqüestro e tortura da irmã do fiscal que investigava o caso do ouro.

Houve uma grande exposição de fatos,estimulada pelo jornalismo investiga-
tivo e facilitada pela guerra interna do peronismo.A polícia da província de Bue-
nos Aires, a Bonaerense, que, em certo momento, foi qualificada por Duhalde
como a “melhor do mundo”, apareceu implicada em vários casos de corrupção,
com roubo de carros, tráfico de drogas e prostituição.Chegou a se provar sua par-
ticipação no brutal atentado contra a AMIA.O carro usado para explodir o edifí-
cio foi fornecido por um importante chefe da polícia.Quando Duhalde começou
a sua limpeza, estourou o “caso Cabezas”. Um fotógrafo foi brutalmente assassi-
nado e seu corpo apareceu nas proximidades da residência de veraneio do gover-
nador.“Atiraram um cadáver em mim”, afirmou Duhalde, convencido de que
tinha recebido uma ameaça mafiosa.Os jornalistas, com tenacidade,mantiveram
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viva a questão,e Duhalde promoveu a investigação,convencido de que seu futuro
político dependia disso.A investigação chegou rapidamente à Bonaerense, em
seguida ao empresário Yabrán, o homem misterioso que Cabezas tinha fotogra-
fado contra sua vontade, e, por último, ao círculo presidencial, e até ao próprio
Menem,que,no início,defendeu Yabrán.Finalmente,foram incriminados um ofi-
cial da polícia de Buenos Aires, autor da morte,e o chefe de segurança de Yabrán,
seu mandante direto. Quando a Justiça pediu sua prisão,Yabrán se suicidou de
forma espetacular.Muitas coisas permaneceram obscuras,mas duas ficaram bem
claras.A corrupção penetrava em todas as instituições do Estado,e ninguém vaci-
lava diante dos meios na disputa pelo poder e pelos negócios.

Antes do desenlace, em outubro de 1997, o justicialismo sofreu uma grande
derrota nas eleições legislativas.Perdeu até em seus redutos,como Santa Fé,Entre
Ríos e Buenos Aires, onde a esposa do governador encabeçava a lista de deputa-
dos. O “candidato natural”, Duhalde, saiu ferido. Menem o golpeou ainda mais.
Ele afirmou que era o único que poderia ganhar em 1999,e se lançou abertamente
a uma nova reeleição, apesar de, dessa vez, ninguém mostrar muito entusiasmo.
Menem tentou jogar várias cartas ao mesmo tempo como uma interpretação
caprichosa da Constituição por parte da Corte Suprema, um plebiscito sobre a
reforma constitucional,uma pressão para que os governadores o apoiassem e dei-
xassem Duhalde desamparado. Chegou mesmo a meter uma quinta-coluna no
território do governador, comprando alguns de seus colaboradores mais fiéis.
Nesse momento, a oposição, unificada, vislumbrava o sucesso eleitoral em 1999,
mas Menem não fez outra coisa além de tentar destruir Duhalde,arriscando tudo
o que o justicialismo tinha avançado em sua institucionalização partidária.
Quando lançou, em La Rioja, um plebiscito pela reforma, Duhalde respondeu
convocando outro na província de Buenos Aires, onde, sem dúvida, o presidente
sofreria uma derrota contundente. Nesse ponto, os líderes peronistas abandona-
ram Menem. Discretamente, o deixaram sozinho. Foi quando ele desistiu de sua
candidatura,se “auto-excluiu”,apesar de não estar totalmente convencido.Meses
depois, tentou novamente,mas, dessa vez, a Justiça declarou que sua intenção era
absolutamente ilegal.

Menem fracassou,mas conseguiu manter viva a ilusão quase até o final de seu
governo, atenuando o problema do fim do reinado.Além disso, afetou profunda-
mente Duhalde, que,na campanha eleitoral, teve de acentuar seu perfil opositor,
e apresentar propostas alternativas,de pouca credibilidade e que não mobilizaram
ninguém.Por outro lado,os governadores peronistas preferiram se afastar do con-
flito e muitos anteciparam as eleições em suas províncias para não se comprome-
terem com o destino de Duhalde,que não pôde contar com um partido unido e
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forte em seu apoio.Como em 1983,o peronismo chegou à eleição de 1999 sem
um líder,e perdeu.

Desde 1995, foi crescendo o espaço potencial para uma força política oposi-
tora, cujas características ainda iriam se definir.No fim desse ano,e pouco depois
da grande vitória presidencial de Menem, o governo sofreu três derrotas eleito-
rais:em Tucumán,pelas mãos do general Bussi,uma figura do Processo;no Chaco,
diante dos radicais,com o apoio da Frepaso;e na capital federal,onde Graciela Fer-
nández Meijide, da Frepaso, foi eleita senadora, com 46% dos votos, superando
com folga a UCR e o justicialismo.

Os resultados indicavam vários rumos possíveis.O mais novo era o da Frepaso,
que teve um notável crescimento eleitoral. Nela convergiam dissidentes do PJ e
da UCR,a Unidade Socialista e outros pequenos grupos provenientes da esquerda
ou do populismo.Aos poucos, se juntaram fragmentos de menos prestígio da
máquina eleitoral justicialista.A Frepaso nunca chegou a ter uma inserção terri-
torial comparável à dos grandes partidos, nem uma organização e regras explíci-
tas de discussão e decisão.Foi um partido de líderes.Pouco depois das eleições,o
candidato presidencial José O. Bordón a abandonou. Chacho Álvarez, que tinha
grande desenvoltura junto aos meios de comunicação e capacidade para definir
dia a dia a linha daquele agrupamento,tornou-se seu principal dirigente,apoiado
por Graciela Fernández Meijide e Aníbal Ibarra.A Frepaso entusiasmou muita
gente, e foi a expressão de uma primavera nova e bem modesta.Reuniu diversas
aspirações da sociedade,nem sempre compatíveis, como uma renovação da polí-
tica e dos homens e a formação de uma força de centro-esquerda, diferente dos
dois partidos tradicionais.Sem repudiar a transformação econômica realizada,deu
ênfase aos problemas sociais gerados pela mudança e às questões éticas e políticas,
como a corrupção e a deterioração das instituições.

A UCR superou a crise que atravessava desde o fim catastrófico da Presidência
de Alfonsín,conseguiu superar as divisões internas e obteve alguns êxitos eleitorais
significativos,principalmente com Fernando de la Rúa – candidato portenho imba-
tível –, eleito, em 1996,o primeiro chefe de governo da cidade de Buenos Aires.
Desde 1995, a UCR e a Frepaso coordenaram sua ação parlamentar, em seguida
estabeleceram um acordo na capital, e começaram a discutir os termos de uma
aliança mais formal.Não era uma tarefa fácil,devido à índole tão diferente das duas
forças.A UCR tinha uma longa tradição e um sólido aparato partidário,difícil de
alinhar e ordenar, mas também era à prova de mudanças bruscas de humor. Seus
militantes não aceitaram com facilidade ceder lugar a uma força sem história ou 
a uma organização partidária formal.Mas prevaleceu a convicção de que juntas,a
UCR e a Frepaso, podiam vencer o justicialismo, enquanto que separadas a der-
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rota era quase certa.Em 1997, criaram a Aliança pela Justiça,o Trabalho e a Edu-
cação – os eixos do programa conjunto.Disputaram unidas em 14 dos 24 distri-
tos eleitorais,e obtiveram uma vitória marcante nas eleições legislativas.No total,
superaram o PJ por 10 pontos, venceram em distritos chave, como Entre Ríos e
Santa Fé,e Graciela Fernández Meijide,duas vezes vencedora na capital,derrotou
Chiche Duhalde,esposa do governador,na província de Buenos Aires.

Enquanto o justicialismo se perdia em suas disputas internas, a Aliança mar-
chava com clareza rumo à vitória nas eleições de 1999.Não foi fácil chegar a um
consenso em torno da linha do discurso eleitoral,por causa da coexistência de ten-
dências francamente divergentes entre as duas forças e no interior de cada uma
delas.No entanto, finalmente chegaram ao acordo de não questionar a converti-
bilidade, e dar ênfase à recuperação da eqüidade social e das instituições republi-
canas e à luta contra a corrupção. José Luis Machinea, da equipe de Juan Sour-
rouille e com boas relações com o establishment, ficou responsável pelo programa
econômico.A negociação das candidaturas,apesar de complexa,foi resolvida com
sucesso.Houve uma eleição interna aberta para a candidatura presidencial,na qual
De la Rúa venceu Fernández Meijide com facilidade,e um acordo para a divisão
das principais candidaturas e cargos. Álvarez acompanhou De la Rúa na chapa,
enquanto, no justicialismo, Palito Ortega se aliou a Duhalde. Domingo Cavallo
criou outra força política,a Ação para a República,para organizar o voto do setor
de centro direita.

Na eleição presidencial, De la Rúa e Álvarez obtiveram uma vitória nítida:
48,5% dos votos,quase dez pontos a mais que Duhalde.No momento da posse, a
Aliança governava em seis distritos e tinha maioria na Câmara dos Deputados.O
justicialismo tinha ampla maioria no Senado e controlava 14 distritos, entre eles
os mais importantes: Buenos Aires – onde Graciela Fernández Meijide perdeu
para Carlos Ruckauf –, Santa Fé e Córdoba, onde os radicais perderam pela pri-
meira vez desde 1983.De la Rúa recebeu um poder político limitado e condicio-
nado pela crise econômica. Logo, se juntou a isso a dificuldade para transformar
uma aliança eleitoral em força governante.
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