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A América Latina se olha no espelho e não se reconhece. Constantemente ouve-se que está 
atravessando um período de prosperidade. Mas para as pessoas acostumadas a pensar que 
vivem numa região marcada pela pobreza, isso pode ser um pouco difícil de assimilar. 
Particularmente porque a informação que recebem não se encaixa nos padrões conhecidos. 
Ouvem as boas notícias, mas têm reações desencontradas. 
 
Essa inquietação se deve ao fato de que os esperançosos relatórios de crescimento rompem 
com os modelos tradicionais. A região já passou anteriormente por períodos de grande 
crescimento – geralmente seguidos por quedas abruptas –, mas desta vez há algo novo. 
Primeiramente, porque o crescimento dos últimos seis anos não corresponde somente a um 
boom no preço das commodities. O fato é que ele também está ocorrendo em setores não-
tradicionais, alguns deles bastante sofisticados. 
 
Vemos conquistas impressionantes em indústrias à primeira vista tradicionais, mas que na 
realidade não o são. Exemplo disso é que as exportações de vinho chilenas cresceram 30% em 
2007. Muitos analistas consideram o vinho um produto de exportação não-diferenciado, e a 
teoria nos ensina que a valorização do peso seria uma catástrofe para o setor. Certamente 
agora terão que reconsiderar suas teorias sobre o vinho. É commodity ou produto 
diferenciado? Ou as exportações de vinho não são sensíveis às variações de preço... ou há algo 
errado nas teorias. 
 
O problema é que, ao rever suas teorias, os analistas se vêem forçados a enfrentar a queda de 
outro paradigma que os acompanhou durante grande parte de suas vidas. Sempre assumiram 
que o dólar era le numeraire, um padrão invariável de valor, uma constante do universo como 
a velocidade da luz. Agora se deram conta de que ele não é a medida de todas as coisas, mas 
simplesmente mais uma moeda – por sua debilidade e por perder valor rapidamente frente a 
outras moedas. A última vez que o mundo enfrentou uma situação semelhante foi em 1914, 
quando a libra esterlina perdeu sua predominância. 
 
Outra antiga suposição é de que a única fórmula para o crescimento está nas manufaturas. 
Entretanto, nas duas últimas décadas temos presenciado uma queda nos preços dos bens 
manufaturados de baixo nível tecnológico, que inclusive forçou o fechamento de fábricas de 
sapatos na província de Guangdong, na China, devido à alta em seus custos. As empresas 
manufatureiras da América Latina seguem de pé, mas o setor está longe de ser o motor 
indiscutível da economia, como muitos previam. Em troca, os serviços assumiram um papel 
preponderante. E isso só serve para acentuar a “dissonância cognitiva”, porque a teoria 
econômica clássica, dos tempos da fábrica de agulhas de Adam Smith à função de produção de 
Cobb-Douglas, nunca atribuiu um papel importante aos serviços. 
 
Com isso, nada resta além da queda de paradigmas na região: um ciclo de expansão 
econômica que em nada se assemelha aos anteriores; exportações já nem tão tradicionais; 
queda do dólar (com um euro ainda não suficientemente emblemático para tomar seu lugar); 
e, por último, maior importância da indústria de serviços, alguns bastante sofisticados, na 
economia. 
 



E há outra novidade. Em pelo menos seis países da região os serviços financeiros estão 
ganhando importância. Durante os períodos de prosperidade anteriores, os bancos 
simplesmente financiavam a produção de commodities ou o consumo pessoal, para depois 
entrar em colapso e acentuar os períodos recessivos quando estes chegavam. Desta vez o 
setor financeiro não é um mero serviçal dos produtores de bens. Está cumprindo novas 
funções. Com a administração de fundos de pensão, milhões de pessoas poderão se aposentar 
e usufruir de um nível de vida razoável. E, por sua vez, cumprem um papel crescente no 
financiamento de novos empreendimentos. 
 
Não há fórmulas mágicas para conciliar a nova evidência com os padrões de ciclos econômicos 
anteriores, e resta ver se o atual ciclo de prosperidade realmente representa uma quebra com 
os passados. Tampouco está claro que o vinho chileno tenha se transformado numa 
exportação “tecnológica”, ou que os serviços são definitivamente uma forma melhor de 
diversificação que as manufaturas para a região. Para nossa sorte há uma resposta rápida para 
os problemas do dólar: que o euro o substitua como padrão de valor, pelo menos durante os 
próximos anos. Mas não perca tempo tratando de buscar explicação para essas novas 
“dissonâncias cognitivas” caso não esteja disposto a mudar seus próprios paradigmas. 
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