
rovar soluções que funcionaram no passado, quando os
problemas reaparecem, é humano. Com um crescimento
frustrante e uma inflação nem tão surpreendentemente

alta, no Chile, começam a ganhar força vozes que pedem
novas reformas de flexibilização trabalhista. Mas, talvez, o
problema chileno não se deva tanto à rigidez do mercado de
trabalho, quanto a de seu tecido agroindustrial. Com uma
forte concentração produtiva exportadora em mineração,
fruticultura, silvicultura e pesca, a "segunda fase" exporta-
dora, tão debatida no começo dos anos 90, nunca chegou.
A menos que se considere o vinho um produto equivalente
aos telefones celulares, o Chile não possui nenhum produto
industrial que mereça ser classificado como world class.

O consenso emergente no mundo dos economistas indica
que o crescimento de uma economia, no longo prazo, está
fortemente ligado ao dinamismo demonstrado na exportação
de produtos sofisticados. Assim o nível de sofisticação pro-
dutiva é um bom indicador do crescimento futuro. Apesar de
a sofisticação da produção chilena ter avançado, em com-
paração há 25 anos, se mantém virtualmente estancada em
seus níveis de 15 anos atrás (Hausmann & Klinger).

Os empresários chilenos não estão se movimentando
para se posicionar em segmentos de produtos de alto valor
agregado, como fica evidente quando se observa a notável
desproporção entre os investimentos em mineração e serviços
destinados ao mercado interno, e os investimentos em pes-
quisa e desenvolvimento. Conseqüentemente, com a honrosa
exceção de casos pontuais, a inovação não é destaque.

De qualquer forma, o modelo chileno garantiu ao país
ter instituições fortes, base imprescindível para o desenvol-
vimento. O problema parece centrado no fato de que, tanto
governo quanto oposição, não têm claro que é necessário
um grande "debate", entre os atores econômicos, sobre a
informação e os incentivos existentes (ou não), nos mer-

cados local e global; sobre as ações necessárias para que
a economia se mova em direção à criação de clusters de
produtos de alto valor agregado e sofisticação.

O panorama político tampouco colabora com o governo i
de Michelle Bachelet. Em um cenário no qual a inflação
provoca mal-estar nos chilenos e na oposição política, repre-
sentada pela coalizão de centro-direita - que, pela primeira
vez, em 50 anos, aparece com reais chances de ganhar as
eleições presidenciais -, a tentação de simplificação do
debate, sobre as bases do passado, é grande.

Independente de discussões mais amplas, analistas
concordam que poderiam ser feitas reformas menores,
mas de grande relevância. Uma delas, seria dinamizar e
melhorar o sistema de controle de repasse aos ministérios,
cujos orçamentos e projetos são sub-executados, em todos
os níveis.

Nesta linha, se encontra o anúncio de uma terceira re-
forma do mercado de capitais, negociada entre todos os
atores do mercado, e o de uma política que busca fomentar
a concorrência para que o aceso à internet de banda larga
se massifique. Seus efeitos virtuosos não devem ser des-
prezados, tampouco as dificuldades que o Chile enfrentará
no setor energético, no médio prazo, que poderiam obri-

gar o país a adotar a energia
nuclear.

Assim, o "modelo chileno"
enfrenta, na próxima década,
seu desafio final: provar que
pode converter o Chile em um
país desenvolvido. Se não con-
seguir, depois de quase meio
século insistindo em um mesmo
pacote de soluções, o país terá
que mudar de estratégia. O que
também seria humano.
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