
FMI diz que investimento em emergentes agüentou crise financeira  
 
O investimento estrangeiro nos países emergentes, inclusive os latino-americanos, resistiu 
bem à recente turbulência dos mercados no mundo todo, ao contrário do que acontecia no 
passado, avaliou o vice-diretor gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), John Lipsky. 
 
Os mercados responderam aos vaivéns das bolsas "mantendo uma visão relativamente 
favorável" aos países emergentes, destacou Lipsky, segundo na hierarquia da instituição. Ele 
discursou na reunião anual da Associação de Câmaras de Comércio dos Estados Unidos na 
América Latina (AACCLA, em inglês). 
 
Em algumas ocasiões anteriores, as crises financeiras fizeram os investidores retirarem 
imediatamente o seu dinheiro dos títulos considerados de risco, como os latino-americanos. 
Mas, desta vez, as bases econômicas da região se mostraram mais sólidas, afirmou o 
economista americano. 
 
Lipsky mencionou a melhora das contas públicas e as emissões de dívida em moeda local nos 
mercados internacionais, que eram consideradas "impossíveis" há alguns anos. 
 
Pamela Cox, diretora do departamento da América Latina do Banco Mundial (BM), também 
participou da conferência e concordou com a avaliação de Lipsky. 
 
"O sistema imunológico da América Latina está fortalecido contra a agitação financeira", disse 
Cox. Mas ela alertou que é necessário vigiar "bem de perto" o que acontece nos Estados 
Unidos. 
 
Apesar dos avanços na região, Lipsky destacou que para reduzir a pobreza "é fundamental 
conseguir um crescimento mais rápido", com um aumento da produtividade e do investimento.  
 
Ele destacou o consenso na região sobre a necessidade de manter a estabilidade 
macroeconômica, mas criticou uma tendência para o "populismo microeconômico". 
 
"Há uma disposição para interferir com os mecanismos de mercado", afirmou. 
 
Cox citou especificamente como medidas de "populismo microeconômico" as políticas de 
subsídios, especialmente na área da energia. Também criticou alguns países por oferecerem 
generosas previdências aos funcionários públicos que se aposentam, sem dispor de uma boa 
rede social para o resto dos trabalhadores. 
 
"Se não enfrentarmos os problemas sociais na região, haverá grande pressão sobre as 
instituições e em seguida o populismo", alertou Cox. 
 
A representante do Banco Mundial reconheceu que parte da população latino-americana se vê 
prejudicada pela globalização. Ela disse que para repartir os benefícios é necessário que os 
Governos abram seus mercados internos e invistam mais em educação, infra-estrutura e 
políticas sociais. 
 
Cox considerou as deficiências na infra-estrutura "uma barreira muito grande ao aumento da 
produtividade". E deu como exemplo o fato de que "a China pode enviar máquinas de lavar ao 
oeste dos Estados Unidos pelo mesmo preço que o México". 
 
Na sua análise, ela alertou que muitos países "equilibraram seus orçamentos com cortes no 
investimento em infra-estrutura e não com soluções para seus problemas estruturais". 
Também se queixou da educação na região, que gasta no setor o mesmo percentual de seu 
Produto Interno Bruto (PIB) que a Irlanda, a República Tcheca e Hong Kong, "mas obtém 
resultados muito piores". 
 



A funcionária do Banco Mundial disse que não há sistemas para avaliar se os alunos aprendem 
na escola e os pais não exigem resultados melhores. Além disso, "os sindicatos de professores 
nem sempre procuram obter resultados", acusou.  
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