
O fantasma da inflação ameaça interferir na fase atual de expansão da economia 
latino-americana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inflação começou a ganhar fôlego na América Latina, conforme se pode observar também, e 
de forma bastante evidente, nas grandes potências mundiais, como os EUA e os países da 
zona do euro. Os principais culpados pela espiral inflacionária são o aumento internacional dos 
preços do petróleo bruto e dos alimentos, como no caso do milho e do trigo. O petróleo bruto 
subiu 90% em relação a um ano atrás, e hoje (julho de 2008) está em um patamar recorde 
acima de 147 dólares o barril. O preço do milho, por sua vez, duplicou nos últimos 12 meses. 

O diretor geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, advertiu em 
7 de julho que a inflação em alguns países emergentes da América Latina “está saindo do 
controle. Isto significa que a política monetária terá, provavelmente, de ser ajustada”, disse 
Strauss-Kahn a um grupo de jornalistas em Toyako, no norte do Japão, por ocasião da reunião 
de cúpula do grupo dos oito países mais industrializados do mundo (G8). Não disse 
exatamente a que países aludia, mas indicou que se tratava de nações latino-americanas e 
africanas. Strauss-Kahn advertiu os líderes do G8 para o fato de que “o crescimento é uma 
questão importante”, mas que “a inflação é hoje, provavelmente, a maior ameaça para a 
economia mundial”. 

“As expectativas de inflação são cada vez mais de alta”, explica David Alfredo Tuesta 
Cárdenas, professor da Pontifica Universidade Católica do Peru. E acrescenta que “nos países 
onde os bancos centrais fazem e publicam levantamentos, pode-se observar um deslocamento 
entre 0,5 e 1 ponto percentual de alta nas projeções de inflação a curto prazo, e de 0,3 a 0,5 
pontos nas projeções para os próximos dois ou três anos”. A causa, disse, “decorre sobretudo 
da forte pressão que vêm sofrendo os preços dos alimentos e dos combustíveis”. 

Inflação por país 

Se atentarmos de forma concreta para cada país da região, veremos que no Chile as 
expectativas de inflação a curto e médio prazos tiveram um aumento significativo, de acordo 
com dados da última pesquisa de Expectativas Econômicas publicada pelo Banco Central. Em 
junho, de modo especial, as expectativas para o final do ano subiram 7,5% em termos anuais, 
ante 5,5% estimados no mês passado. De igual modo, as perspectivas para 1 e 2 anos 
também pioraram, e agora estão em 5,5% e 3,8%, respectivamente (ante 4,5% e 3,5% 
apurados na pesquisa anterior). 



“Atualmente, a inflação é um pesadelo para a economia Argentina”, observa Altina Sebastián 
González, professora de finanças da Universidade Complutense de Madri. Assim, o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) de maio chegou a 9,1% em relação a um ano atrás, “percentual 
que para muitos argentinos subestima claramente a inflação real”. Além das causas externas 
já referidas, de acordo com Sebastián, “por trás desse comportamento subjazem causas 
internas associadas, principalmente, ao aumento do gasto interno a taxa superiores a 9% ao 
ano, e que excedem de longe o crescimento do PIB em potencial — este, de acordo com 
nossas estimativas, estaria em torno de    3,1% a 3,4% ao ano”. 

Sergio R. Torassa, professor de finanças da Universidade Pompeu Fabra, explica que “o 
governo presidido pela sr. Kirchner está pondo em prática uma política econômica que 
pretende isolar os cidadãos dos efeitos da elevação dos preços internacionais e, para isso, 
aplicou uma série de medidas como os subsídios cruzados (aplicados a diferentes setores da 
cadeia alimentícia, como a indústria de laticínios e agrícola), impostos — que até esta semana 
incidiam sob a forma de impostos móveis sobre a soja, o girassol, milho e trigo e que deram 
origem a um enorme conflito com o setor agrícola — e a proibição ou redução das cotas de 
exportação (da carne bovina, combustíveis, trigo), privilegiando o abastecimento local”. 
Contudo, Torassa crê que essas medidas não estejam “funcionando, conforme mostra a 
inflação de alimentos e bebidas, cujo percentual é praticamente o mesmo de outras áreas. No 
entanto, ao observar a inflação subjacente, nota-se que é mais elevada, o que pode indicar 
que essa inflação mais alta encontra-se associada a causas internas”. 

É o que pensa também Hugo Macías Cardona, professor da Universidade de Medellín e 
membro da Red Ecolatin. Para ele, “os mecanismos utilizados para controlar a inflação não 
estão funcionando. Estamos diante do esgotamento do esquema de ‘inflação objetiva’, que 
vinha sendo aplicado à política latino-americana depois que se resolveu o problema da 
hiperinflação”. Macías explica que com a ‘inflação objetiva’, “pretendia-se coordenar a política 
macroeconômica para evitar que a inflação voltasse a crescer em excesso no momento em que 
as economias tomassem um novo rumo de crescimento”. No entanto, na sua opinião a política 
monetária “se converteu em um freio ao crescimento e em fonte de instabilidade e divisão”. 

O IPC brasileiro subiu 5,6% em maio em relação ao ano passado, de acordo com dados do 
governo, confirmando a tendência de alta iniciada em junho do ano passado. As razões por 
trás desses aumentos apontam, segundo Sebastián, “para uma demanda interna muito forte 
(as vendas no varejo cresceram 8,7% em março, as vendas de automóveis subiram mais de 
38% em relação ao ano anterior etc.), acompanhada da elevação global dos preços da energia 
e dos produtos agrícolas”. 

No Peru, a inflação não pára de subir, situando-se em 5,4% ao ano pelo oitavo mês 
consecutivo, superando assim o limite superior da meta estabelecida pelo banco central 
andino. Na Colômbia, o IPC chegou a 7,2% ao ano, o nível mais alto já registrado nos últimos 
5 anos. O Panamá tem uma das taxas de inflação mais baixas entre os países da América 
Central, embora seja a mais alta já registrada pelo país em cerca de 25 anos. A inflação 
panamenha ganhou fôlego em junho até bater em 9,6% ao ano. De acordo com Torassa, “no 
caso específico do Panamá, que usa o dólar como moeda corrente, houve também uma 
pressão inflacionária muito forte devido à debilidade da moeda americana nos mercados 
internacionais, encarecendo as importações oriundas, sobretudo, da Europa”. 

O México é o país que apresenta melhor comportamento em relação aos preços em toda a 
América Latina, uma vez que a inflação, embora incipiente, cresce a um ritmo bastante 
moderado. Assim, em abril, sempre de acordo com dados oficiais, tanto o IPC quanto a 
inflação subjacente subiram 4,5% ao ano, acima, portanto, do percentual registrado em fins 
de 2007. Evidentemente, ressalta Sebastián, “o país não pode subtrair-se ao impacto da 



elevação mundial dos preços das matérias-primas, mas conta a seu favor com um excelente 
comportamento no que diz respeito aos custos salariais unitários — em fevereiro, o aumento 
foi de 1,4% em relação ao ano anterior — e a produtividade melhora cada dia mais”. 

Fatores de inflação 

Além de fatores específicos de cada país, existem para Macías fatores específicos da região que 
explicam os aumentos de preços e vão além dos fatores internacionais, como o preço do 
petróleo e dos alimentos. Trata-se de fatores como o “esgotamento do modelo de política 
monetária que simplifica exageradamente o funcionamento do mercado e que não dá conta de 
toda a sua complexidade”. “Esse repique de inflação exige uma maior criatividade na política 
monetária que vá além do controle do volume de dinheiro em circulação e das taxas de juros”, 
diz. 

Rafael Pampillón, professor da escola de negócios Instituto de Empresa (IE), destaca como 
fator de inflação concreto da região a estreita relação econômica com os EUA. “Os Estados 
Unidos vêm experimentando taxas significativas de aumento do IPC, fruto da política de 
expansão monetária posta em prática pelo Federal Reserve, e está exportando inflação para 
seus principais parceiros comerciais, conforme se pode observar em diversos países da 
América Latina”, diz. 

Perigos para o crescimento 

A forte elevação da inflação na América Latina será acompanhada de conseqüências para a 
economia da região. Evidentemente, diz Torassa, “taxas de inflação mais elevadas implicam o 
aumento das taxas de juros, com a conseqüente redução do crescimento econômico. Apesar 
disso, a América Latina se acha atualmente mais bem preparada agora do que em outras 
ocasiões para lidar com sucesso com a presente conjuntura”. 

Macías assinala que a inflação afeta negativamente os cidadãos mais pobres, porque são os 
preços dos produtos básicos que estão crescendo mais. Os pobres, como se sabe, destinam 
um percentual maior de suas receitas para a aquisição desses produtos. Os devedores também 
são afetados, disse Macías, “principalmente os que possuem bens imóveis, cujas cotas e 
dívidas aumentam quando o preço do bem imóvel pára de subir.  Essa escalada inflacionária 
pode gerar uma nova crise hipotecária. De igual modo, as empresas estão testemunhando um 
aumento sensível em seus custos financeiros, o que gera um efeito recessivo sobre a 
economia. A inflação pode gerar uma crise hipotecária e levar ao mesmo tempo à estagnação 
econômica a região”. 

Tuesta acredita que o maior risco é que a situação “acabe provocando uma espiral inflacionária 
em decorrência da pressão pelo aumento dos salários”. Pampillón lembra que a região 
desfrutou de uma “primavera” econômica durante cinco anos consecutivos de forte 
crescimento econômico, uma etapa que, segundo ele, “pode chegar ao fim com uma inflação 
altíssima e respectivas elevação dos juros”. 

Decisão dos bancos centrais 

Diante das possíveis conseqüências do quadro apresentado, que posição devem assumir os 
bancos centrais da região em face da ameaça inflacionária? Macías lembra que durante os 
anos 1980 houve uma mudança importante na política econômica da América Latina em 
resposta aos níveis muito altos de inflação gerados nos períodos anteriores. “As mudanças 
foram muitas e extremamente complexas, todavia, uma das mais importantes foi a que 
decidiu pela criação de um banco central independente, cuja função principal seria o controle 
da inflação em detrimento das variáveis ‘reais’ de inflação da economia, como o nível de 



produção e os níveis de emprego. O resultado foi que a taxa de crescimento das economias 
durante os anos 1980 e 1990 foi inferior ao crescimento observado nas décadas anteriores. O 
que se nota, portanto, é o esgotamento do modelo. O privilégio concedido à estabilidade e às 
variáveis monetárias está gerando sérios problemas estruturais que impedem um crescimento 
maior da economia.” 

Tomando por base o que se verificou no passado, Macías acredita que os bancos centrais 
precisam agora “coordenar suas decisões com o restante da política econômica, o que implica 
permitir que a inflação chegue a níveis superiores que os atuais para não causar uma forte 
recessão e um aumento ainda maior do desemprego”. Concluindo, Macías diz que “do ponto de 
vista institucional, trata-se de uma posição muito difícil para os bancos centrais, porque não foi 
para isso que foram pensados”. 

Embora o aumento do preço do dinheiro possa prejudicar o crescimento econômico dos países 
da região, Tuesta acha que os bancos centrais não deveriam renunciar a seu objetivo central 
de manter a inflação sob controle. “A elevação das taxas deverá ser, portanto, prioritária para 
que se possa controlar as pressões inflacionárias até mesmo em face de uma recessão. A 
história latino-americana mostra claramente o risco de conviver com taxas elevadas de 
inflação: a longo prazo, são muito mais prejudiciais”, adverte. 

A opinião de Pampillón é muito semelhante, já que para ele os órgãos reguladores da política 
monetária não têm outra saída a não ser subir as taxas de juros. “Corrigir uma economia 
inflacionária é muito difícil.   Além disso, há um consenso cada vez maior entre os economistas 
de que a estabilidade dos preços é fundamental para o crescimento econômico”, conclui. 
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