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Desde outubro de 2006, Beatriz Nofal lidera a agência responsável na Argentina por atrair 
investimentos estrangeiros e promover o crescimento dos recursos domésticos. Em entrevista 
ao Jornal do Brasil, Nofal analisa a situação do continente no período de crise mundial e expõe 
oportunidades e ameaças que identifica para os latinos a partir deste novo panorama 
econômico. 
 
Os países da América Latina estão melhor preparados do que os desenvolvidos para 
enfrentar a crise internacional? 
 
A América Latina enfrenta uma confluência de choques externos adversos, baseados numa 
paralisação do mercado de crédito mundial, uma reversão dos fluxos de capitais, uma 
debilitação da demanda externa e uma queda dos preços das principais matérias-primas de 
exportação. Esse novo cenário marca uma drástica mudança em relação às condições 
internacionais favoráveis nas quais a região se desenvolveu desde o começo da década atual 
até o ano de 2007. Nesse contexto, nossos países ingressaram na presente crise global com 
uma posição de menor vulnerabilidade relativa a episódios anteriores de volatilidade 
internacional. Entre outros fatores, posições externas e fiscais mais sólidas que no passado, 
menores níveis de dívida pública, marcos de política monetária e cambial flexíveis, somados à 
substancial acumulação de reservas e a criação de diferentes fundos anticíclicos em vários 
países da região durante a fase ascendente do ciclo, dotam a América Latina de maior 
robustez para enfrentar o atual choque. De todo modo, isso não significa que os latinos 
possam conseguir se manter isolados da crise internacional, como alguns observadores e 
analistas sustentavam até meados do ano passado. 
 
Quais são os setores mais fortes e mais ameaçados pelo novo cenário internacional? 
 
Os setores mais vinculados a necessidades básicas, cuja demanda é mais inelástica e onde os 
projetos de investimento tendem a ser estruturalmente rentáveis, como os alimentos, a 
energia, a saúde, a educação, os produtos farmacêuticos, os biocombustíveis, a mineração e 
os serviços sociais, aparecem com risco baixo no contexto atual. Do mesmo modo, as 
atividades relacionadas com o outsourcing a custos competitivos, apoiadas pelos governos da 
região por políticas de financiamento, poderão sentir em menor medida os efeitos da crise 
global. Por outro lado, a produção de bens duráveis, como os automóveis e a construção civil, 
pode ser mais impactada. 
 
O que se espera do desempenho econômico desses países para os próximos meses? 
 
A redução das exportações para países desenvolvidos, a queda do preço das commodities e a 
desaceleração no ingresso de remessas são fatores que já tiveram certo impacto na região em 
2008 e se espera que tenham ainda em maior medida em 2009. Em conjunto, o valor das 
exportações da América Latina e do Caribe se contraiu interanualmente 0,9% em novembro e 
7,4% em dezembro, rompendo uma tendência de variações positivas interrompidas desde 
setembro de 2003. Esses fatores geram a previsão de estagnação no superávit comercial e no 
saldo da conta corrente da América Latina. Em termos de impacto sobre as variações 
financeiras, se aprecia uma deterioração generalizada, mais acentuada nos últimos meses. 
Recentemente, se registrou uma importante queda das Bolsas, uma ampliação dos spreads de 
dívida soberana e uma reversão na tendência de apreciação das moedas locais prevalecentes 
até meados de 2008. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 maio 2009, Economia, p. E3. 
 
 
 
 
 


