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Na Europa, Canadá e Estados Unidos, a maioria das pessoas com alto nível educacional acha 
que as economias da América Latina se conformam, em sua maior parte, de fazendas e minas, 
e que as classes médias são pequenas. Esta idéias é extraordinariamente rígida e duradoura. E 
muitas pessoas bem-preparadas em Nova York, Londres ou Paris se negam a mudar essa 
caricatura distorcida da economia latino-americana. Certamente aprenderam essa imagem há 
tempos, mas internalizaram tão ferreamente que hoje ouvem evidências sobre sua imprecisão 
e ainda assim se voltam a ela. Em algum ponto de suas conversas sobre América Latina 
repetem o obviamente falso argumento de que a agricultura e a mineração requerem uma 
vasta mão-de-obra não-qualificada e muito poucos trabalhadores de alto nível educacional. 
Essa – afirmam, como algo indiscutível – é a razão de fundo pela qual as classes médias da 
América Latina são tão pequenas, e a condição de vida dos latino-americanos é tã o precária. 
 
Esta representação das economias latino-americanas não é mais acertada que muitos outros 
mitos e pedaços de desinformação que, juntos, constituem a sabedoria convencional das 
pessoasl mal-informadas. 
 
Mas a verdade é notoriamente diferente da caricatura: a parte do PIB da região que vem da 
agricultura e da mineração era de 9,7% em 1995. Em 2005, ano de preços altos apra as 
commodities, essa cifra subiu para 9,9%. Para esse mesmo período, os serviços financeiros e o 
real state geraram respectivamente 17,% e 17,4% do PIB, e o comércio (atacadista e 
varejista), hotéis e restaurantes, geraram 13% e 13,2%.  
 
Estas cifras mostram que as economias da região estão produzindo serviços, incluindo os mais 
sofisticados. Para continuar os oferecendo e inclusive aumentar sua produção, as economias 
necessitam de um crescente número de trabalhadores com treinamento sofisticado.  
 
Enquanto isso, a distribuição da riqueza financeira se torna cada vez mais desigual. Isso causa 
frustração porque a riqueza cresceu muito rápido, mas seus benefícios oram distribuídos 
inadequadamente. É necessário um mecanismo para levar a nova riqueza aos segmentos da 
população que não foram beneficiados.  
 
Há muitoas formas de aproveitar essa riqueza. O metódo que proponho aqui usa incentivos 
tributários para aumentar o montante dos empréstimos universitários e reduzir os custos dos 
estudantes que necessitam de dinheiro.  
 
Em todos os países há estudantes que não podem completar a educação secundária ou 
universitária porque não têm condições de pagar juros ou necessitam pagar casa e comida. Em 
um nível agregado, poderiam ganhar o suficiente para pagar créditos, mas há dois obstáculos. 
O primeiro é que individualmente não podem dar garantias, e o segudo é que teriam que 
pagar uma alta taxa de juros devido ao alto risco desses créditos.  
 
O primeiro problema pode ser solucionado criando pools de créditos. Se a taxa de recuperação 
de um pool obedece às leis de estatística, não deveria variar mais que o desempenho de um 
crédito individual.  
 



O segundo problema pode ser superado com um incentivo tributário. As taxas de juros têm 
que ser baixas, mas o retorno para os investidores tem de ser atraente. Para isso, os 
investidores que compram uma parte do pool de créditos a estudantes deveriam ter redução 
de tributos. Ou, se estas não são suficientes, os governos poderiam dar certificados de abono 
tributário àqueles que compram parte ou a totalidade de um pool de créditos estudantis. Os 
créditos fiscais podem ser desenhados de tal maneira que sejam suficientemente atraentes 
para induzir os investidores a entrar nesse negócio.  
 
Através de mecanismos como esse, jovens de muitos países latino-americanos poderiam 
concluir sua educação, colocando-a no nível que a economia de seus países necessita.  
 
Um programa de crédito desse tipo teria um custo fiscal no curto prazo, mas rapidamente 
geraria arrecadação tributária suficiente para auto-financiar-se, já que mais pessoas com alto 
nível educacional ganhariam melhores salários e pagariam mais impostos.  
 
O resutlado seria um rápido aumento na proporção dos universitários na próxima geração. Isso 
aconteceu na Europa Ocidental há seis décadas. Ants da Segunda Guerra Mundial, somente os 
ricos e alguns poucos jovens academicamente precoces da classe trabalhadora iam à 
universidade. Depois de 1945, houve programas em muitos países ricos que incrementaram 
ostensivamente o percentual de formados da secundário que tiveram acesso à educação 
superior.  
 
Um programa de créditos estudantis, se for suficientemente grande, poderia mudar a 
composição das economias latino-americanas a tal ponto que a caricatura poderia ser 
descartada e substituída por uma idéia mais precisa. 
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