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Há 25 anos, o economista Jeffrey Sachs analisa a América Latina e o Brasil. Na década de 90, 
apontou os prejuízos que o Real valorizado traria para a economia brasileira. “Defendia o 
desenvolvimento pelo comércio internacional, via exportações. O Brasil teria de vender seus 
aviões, sua inteligência tecnológica”, afirma. Hoje, ao ver o Presidente Lula viajar pelo mundo, 
promovendo produtos brasileiros, comemora. Vê com otimismo o futuro do País. O professor 
da Universidade Columbia, autor de O Fim da Pobreza (Companhia das Letras) e consultor 
especial da ONU acha que o embaraço nas negociações pela Área de Livre Comércio das 
Américas (ALCA) não é tragédia. “Os países latino-americanos saberão otimizar suas relações 
comerciais com outros mercados”. Embora os EUA tenham desviado sua atenção, focalizando-
se na “guerra contra o terrorismo”, a América Latina está sabendo caminhar a seu modo. A 
economia brasileira e a de seus vizinhos avança de forma lenta, mas sustentada. Confira a 
entrevista a seguir.  
 
Depois dos atentados de 11 de setembro, os EUA parecem ter perdido o interesse pela 
América Latina. Como o senhor analisa o momento da política externa norte-americana? 
 
Os EUA estão num processo de repensar sua política externa. A Guerra no Iraque tem sido tão 
negativa que talvez experimentemos uma nova abordagem, sobretudo, com os países pobres.  
 
Antes mesmo do 11 de setembro, não existia uma política sensível para a América Latina, mas 
havia alguma atenção. Depois disso, Washington passou a se importar apenas com o Iraque e 
a “guerra ao terrorismo”. Perdeu a capacidade de fazer qualquer outra coisa. Salvo Hugo 
Chavez na Venezuela e a situação delicada no Haiti, o governo americano não tem prestado 
atenção à região. Mas pelo menos a América Latina tem caminhado à sua maneira e 
encontrado novas formas de se relacionar com o mundo. 
 
O senhor estuda a América Latina e o Brasil há mais de 20 anos. O que mudou e o que não 
mudou nesse período? 
 
A democracia foi restaurada por todos os lados. Quando comecei a estudar a região, a América 
Central estava em conflito e os Estados Unidos, de certa forma, o alimentava. Portanto, a 
restauração da paz e democracia foram grandes acontecimentos.  
 
Sou otimista em relação ao Brasil. O País deu um salto de qualidade. Consolidou a democracia. 
A estabilidade macroeconômica. Observarmos sensível melhora nos padrões de ensino. O 
mesmo ocorre na tecnologia e numa nova percepção do Brasil no mundo. As transformações 
ocorridas são relevantes pois o Brasil é influente em América do Sul. Se você olhar os vizinhos, 
verá que Venezuela, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador encontram-se hoje politicamente 
instáveis. Sempre acreditei que o Brasil, como motor para o crescimento, poderia mudar 
orientações políticas de toda região. E acho que isso está acontecendo, sobretudo com a 
unificação no mercado de energia e da infra-estrutura. O Brasil pode influenciar positivamente 
o destino de seus vizinhos. 
 
Como o Brasil tem se portado na América Latina? 
 
A América Latina sempre teve duas características econômicas marcantes. A primeira são as 
grandes divisões na sociedade, de ordem racial, étnica e social. Essas divisões continuam a 
criar muita instabilidade. Mesmo o Brasil tendo melhorado o sistema educacional e 
possibilitado maior participação da população na sociedade, essa diferenças ainda 
permanecem. 
 
A segunda característica é a falta de atenção com ciência e tecnologia. É aí que o Brasil tem de 
melhorar seu desempenho. Ainda que grande exportador de commodities, a economia se 
sofisticou e possibilitou ao País incorporar produtos com valor tecnológico às exportações. É o 
tipo de transformação que conta no longo prazo.  



 
Outro ponto importante a considerar é a redução da influência dos EUA na região. De um lado, 
por sua própria negligência. De outro, pela ascensão da Ásia como importante parceiro 
comercial. A América Latina e o Brasil perceberam que não estão tão interessados em 
comércio com os Estados Unidos como pelo resto do mundo. Há vínculos fortes com a Europa, 
a Ásia e a África. É por isso que não lamento o fracasso da ALCA. Não será uma tragédia se as 
negociações não avançarem. O Brasil progrediu, e com uma economia saudável, beneficiará 
países vizinhos. 
 
Há 25 anos o Brasil era tido como potência emergente. Hoje, os olhos do mundo estão muito 
mais voltados ao Sudeste Asiático. O que aconteceu? 
 
A grande diferença é que a China adotou os mercados globais como plataforma de 
crescimento, e acertou. A poupança gerada a partir das exportações auxiliou no 
desenvolvimento dos diferentes segmentos do mercado, com transferência de tecnologia. 
Agora a Índia está fazendo o mesmo, e de maneira bem-sucedida.  
 
O Brasil, por sua vez, nunca deu importância à sua competitividade internacional. Na década 
de 90, tendo como prioridade o mercado interno, a moeda permaneceu valorizada, 
prejudicando o desempenho brasileiro no comércio internacional. Eu advogava mudanças, 
pregava que o Brasil deveria vender aviões ao mundo e incorporar produtos de alto valor 
agregado à pauta exportadora, afinal, o mercado interno não seria suficiente para o 
desenvolvimento. Disse isso ao Gustavo Franco, então Presidente do Banco Central, que foi 
meu aluno. Eu estava certo. O real foi derretido e, desde 1999, o Brasil passou a priorizar o 
comércio internacional. A orientação mudou e o Presidente Lula viaja pelo mundo, promove 
negócios e produtos brasileiros. No limite, acho que isso tem feito e fará cada vez mais a 
diferença.  
 
O Brasil tem combatido a pobreza do modo certo? 
 
Num certo sentido, sim. O Brasil não tem a mesma miséria encontrada na África. Ainda assim, 
enfrenta graves problemas sociais. E a geografia exerce influência nesse processo. Afinal, o 
desenvolvimento concentra-se no sul e sudeste, regiões com potencial industrial, turístico, 
mineral, além de contarem com agricultura formidável. A região nordeste, ao contrário, 
sempre sofreu de problemas biofísicos, tal como a seca, que perpetuam problemas estruturais 
na sociedade. 
 
O Bolsa-família é uma boa estratégia para ajudar famílias pobres, mas isso não basta. O 
programa não considera questões como a infra-estrutura das comunidades, os problemas 
biofísicos e geográficos e os fatores do ambientais. A amplitude do Programa deveria ser 
repensada.  
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