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Especialistas listam ameaças impostas pela crise à América Latina 
 
As previsões com relação aos impactos da crise econômica mundial nos países latino-
americanos são em geral otimistas, mas é preciso maior atenção às ameaças que o continente 
sofre nesse período de turbulência. O enfraquecimento do Mercosul, a radicalização dos 
governos de esquerda e o aumento dos conflitos sociais são alguns deles. A idéia de que o 
continente está "protegido" desses impactos já foi ultrapassada, e agora a especulação toma 
novos caminhos que não se restringem a análises econômicas, mas também políticas e sociais. 
 
Segundo o último relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), os efeitos da crise 
financeira global sobre a América Latina são "amplos e severos". Entre os diversos choques a 
que a região está sujeita, o FMI cita "o declínio das condições internacionais de financiamento, 
uma queda da demanda por exportações provenientes da região, um severo declínio do 
comércio, remessas mais fracas e redução das perspectivas de turismo". No documento, o 
Fundo estima que a América Latina e o Caribe deverão ter retração de 1,5% neste ano. 
 
Segundo analistas, o Mercosul, que já representou 15% do comércio nacional e hoje não chega 
a 9%, deverá ficar ainda mais esvaziado. Outros esperam que as relações locais sofram com 
um possível acirramento das disputas políticas e comerciais, com a queda do preço de 
commodities e a alta do petróleo. 
 
O Brasil poderia contribuir no atual cenário liderando uma nova etapa do Mercosul, que 
possibilite dar um salto qualitativo na integração, de modo que os benefícios em termos de 
comércio e investimento se distribuam de forma mais equilibrada entre os países membros. A 
ampliação do papel do BNDES no financiamento do setor produtivo em escala regional é uma 
alternativa – avalia Beatriz Nofal, presidente da Agência de Promoção de Investimento 
Nacional da Argentina, equivalente local ao BNDES. 
 
Vantagens 
 
Para Steve Hanke, co-diretor do Instituto de Economia Aplicada da Johns Hopkins University, 
em Baltimore, e Senior Fellow do Instituto Cato, em Washington, há pontos na crise que são 
animadores para a região, sobretudo para o Brasil, que não aumentou inflação e impostos: 
 
Essa é uma oportunidade para fazer mudanças políticas e reformas estruturais na economia 
para torná-la mais eficiente. Relatórios do Banco Mundial mostram que o Brasil ainda está 
muito mal posicionado no index de liberdade econômica, ocupando a 21ª posição de 29 países 
latinos. Isso indica menos competitividade. De 180 países analisados, o Brasil está em 122º 
lugar quando se analisa custos de fazer negócios. A região pode aproveitar a crise para tornar 
a economia mais flexível, reduzindo a corrupção e os impostos. 
 
Leandro Area, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Central da Venezuela, 
acrescenta que para os governos de esquerda atualmente em maioria no continente – a crise é 
uma pólvora para o incêndio populista. 
 
A turbulência reforça a linguagem anti-capitalismo e traz para a América Latina uma maior 
radicalização política. Os conflitos podem se produzir em todos os setores, educação, saúde, 
exportação. Os salários e os empregos diminuem, e isto traz um novo nível de insatisfação e 
frustração individual que pode acarretar uma maior radicalização dos grupos, mais greves e 
paralisações. 
 
Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas, o clima econômico da América Latina aumentou 
em abril, mas o indicador continua em patamar considerado ruim. "A combinação de índice de 
expectativas e de situação atual abaixo de cinco pontos indica que o ambiente econômico na 
América Latina ainda é recessivo no início do segundo trimestre", apresenta a sondagem. 
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