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A onda populista que parecia varrer a América Latina está perdendo força. 
 
Embora a decepção com as reformas de livre mercado continue forte na região, os eleitores 
têm escolhido candidatos presidenciais que aderem a uma força mais poderosa: estabilidade 
econômica. Por toda a América Latina, a inflação está em declínio constante há anos, e caiu 
para a faixa dos 5% ou menos pela primeira vez em décadas no México, Peru, Equador e 
Brasil. Ainda que longe de espetacular, o crescimento econômico tem sido sólido há cinco 
anos. 
 
Com essa estabilidade, mais eleitores da classe trabalhadora têm sido capazes de comprar 
casas, tomar empréstimos e obter seu primeiro cartão de crédito. Na medida em que os 
eleitores passam a ter uma participação no sistema econômico, eles ficam mais receosos de 
arriscar tudo em panacéas populistas — o não-pagamento de dívidas, gastos públicos, controle 
estatal de indústrias — que no passado produziram desastres econômicos e os deixaram em 
pior situação. 
 
Essa dinâmica foi demonstrada numa eleição atrás da outra por toda a volátil região este ano, 
apesar dos conhecidos esforços do presidente venezuelano Hugo Chávez para forjar um bloco 
anti-Estados Unidos. Em fevereiro, o prêmio Nobel Óscar Arias conquistou a Presidência da 
Costa Rica contra um candidato que queria derrubar um acordo de livre comércio com os EUA. 
Em junho, Alan García, um ex-populista que é agora favorável ao livre comércio, reconquistou 
a presidência do Peru com uma plataforma favorável ao livre comércio — e explorando o temor 
do eleitorado quanto à crescente influência de Chávez. No México, um mês depois, o populista 
ex-prefeito da Cidade do México Andrés Manuel López Obrador também foi derrotado, não 
tendo conquistado apoio nas classes trabalhadoras das cidades de rápido crescimento 
econômico no centro e norte do país. 
 
E embora Luiz Inácio Lula da Silva e Michelle Bachelet, políticos de esquerda, tenham vencido 
no Brasil e no Chile, eles o fizeram com políticas que são favoráveis ao mercado. Este mês, o 
ex-líder sandinista Daniel Ortega conquistou a Presidência da Nicarágua, mas mesmo ele 
posicionou-se como um candidato da estabilidade e reconciliação. Ele usou como tema a 
canção Give Peace a Chance (Dê uma Chance à Paz), de John Lennon, e não os preceitos 
econômicos de Vladimir Lênin. O único candidato presidencial que deve vencer este ano com 
uma plataforma de intervenção estatal, redistribuição de renda e política externa anti-
americana é Chávez na Venezuela, e ele tem bilhões de dólares em dinheiro do petróleo para 
gastar com seus eleitores. 
 
Recuo para o centro 
 
"Não alcançamos (politicamente) o que achávamos no começo do ano que conquistaríamos", 
diz Efren Andrades, um ex-ministro de Agricultura do governo Chávez que hoje leciona na 
Universidade dos Andes em Mérida, Venezuela. 
 
A eleição presidencial do Equador neste domingo mostra como os candidatos que prometem 
mudança radical tanto política quanto econômica estão perdendo seu apelo. Há semanas, 
Rafael Correa, um telegênico professor universitário, saltou à frente de seus rivais ao associar-
se a Chávez e prometer dissolver o Congresso, reescrever a Constituição e renegociar a dívida 
externa. Em comícios, arrancou o cinto para mostrar como planejava subjugar os ricos do país 
para ajudar os pobres. 
 
Mas à medida que os eleitores começaram a mostrar receio de suas bravatas, Correa recuou 
para o centro. Nas viagens de campanha, ele agora raramente menciona seus planos para 
reformular a economia ou reescrever a constituição. Em vez disso, concentra-se em questões 
que mesmo seu oponente conservador, o magnata das bananas Alvaro Noboa, abraça, como 
melhorar o sistema habitacional. "A economia do Equador não é sustentável", diz Correa, cuja 



candidatura ganhou novo ânimo nas pesquisas com a posição moderada dele. "Estou falando 
de mudanças para criar empregos (e) criar indústrias produtivas." 
 
Naturalmente, o populismo está longe de morrer. A América Latina continua sendo um 
território fértil para políticos que prometem uma forte mão do governo e um recuo em relação 
à economia de mercado. Isso porque os benefícios do recente crescimento econômico fluíram 
de maneira desproporcional para as elites, sustentando uma desigualdade econômica que só 
tem paralelo na África subsaariana. O ressentimento fermenta na classe trabalhadora e entre 
os pobres. 
 
O presidente-eleito do México, o conservador Felipe Calderón, que ganhou com uma margem 
de menos de um ponto porcentual, deve ser atacado em seu mandato por López Obrador, que 
alega que a eleição foi roubada e empossou-se na segunda-feira como o "legítimo" presidente. 
Na Argentina, o presidente Néstor Kirchner, que deixou de pagar a dívida externa, estabeleceu 
controles de preço e gastou bastante dinheiro público, é o favorito atual para ganhar um 
segundo mandato no ano que vem. 
 
"Os eleitores estão optando por estabilidade, mas seria um grande erro interpretar isso como 
um sonoro aval à política tradicional na América Latina", diz Michael Shifter, vice-presidente do 
centro de estudos Inter-American Dialogue, de Washington. "Há ainda muita frustração na 
região." 
 
Ainda assim, o fracasso eleitoral dos populistas até agora é boa notícia para investidores 
estrangeiros e empresas. Companhias americanas como o Citigroup Inc. e a Wal-Mart Stores 
Inc. colocaram bilhões de dólares na região nos últimos dez anos na expectativa de que a 
estabilidade econômica e a maior renda das famílias expandissem os mercados locais. As 
autoridades americanas também podem ficar mais tranqüilas porque Chávez não conseguiu 
formar um potente bloco econômico e político anti-EUA na América Latina. 
 
Também há fortes limitações aos governos que querem ter regimes populistas. Em dezembro, 
Evo Morales venceu as eleições presidenciais na Bolívia e iniciou a nacionalização do setor de 
petróleo e gás. Mas o aliado de Chávez não consegui completar as nacionalizações porque sua 
estatal de petróleo e gás não dispõe dos gerentes e dos recursos para administrar ela mesma 
seus campos. 
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