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A América Latina já enfrentou diversas crises financeiras, mas esta é diferente. Ela não nasceu 
em um país em desenvolvimento, como Rússia, Brasil ou Tailândia, mas sim no coração do 
capitalismo mundial: Estados Unidos da América. 
 
Assim como todas as economias mundiais, o Brasil vem sofrendo com o desaquecimento da 
economia mundial e a escassez de crédito no mercado financeiro global. Isso se reflete no 
índice de desemprego que cresceu em 0,4% no último ano (8,6% para 9,0% em marco) ou no 
índice de produção industrial, que recuou 10% no mesmo período. 
 
Nos países desenvolvidos, os números são mais alarmantes. Aqui no EUA, a taxa de 
desemprego ultrapassou 8% pela primeira vez desde o início da década de 90 e em estados 
como o de Michigan, sede das grandes montadores americanas GM, Chrysler e Ford, o índice 
já se aproxima dos 15%! Na Europa o cenário não e tão diferente, onde a Alemanha tem 
desempenho similar aos Estados Unidos, e a Espanha enfrenta uma dura realidade onde 17% 
da população ativa não encontra alocação profissional. 
 
A América Latina já enfrentou diversas crises financeiras, mas esta é diferente. Ela não nasceu 
em um país em desenvolvimento, como Rússia, Brasil ou Tailândia, mas sim no coração do 
capitalismo mundial: Estados Unidos da América. Começou numa pequena parte do sistema de 
hipoteca e rapidamente se alastrou para outros mercados mundiais, em especial na Europa. 
Dessa vez a América Latina sofreu o impacto depois. Mas com o agravamento da recessão 
econômica nas economias mais avançadas, os países em desenvolvimento sofreram também 
as consequências, com queda vertiginosa nas exportações, e redução drástica nos 
investimentos diretos estrangeiros. 
 
Mas as previsões feitas pelo FMI para a América Latina são animadoras comparando-se com as 
economias avançadas. Enquanto temos uma previsão de recuo de 1,5% este ano e um 
crescimento de mesma proporção em 2010, os países desenvolvidos devem recuar quase 4% 
em 2009, e ficaram estagnados no ano seguinte. 
 
Para entender melhor o que tem acontecido na America Latina e de que forma o Brasil pode 
identificar oportunidades nesta crise, a Escola de administração do MIT (MIT Sloan School of 
Management), realizou, através de seus alunos do curso de MBA a XII Latin Conference, sob o 
tema Oportunidades em tempos de adversidade, e contou com o apoio do Jornal do Brasil e 
Gazeta Mercantil. Durante todo o dia, 500 alunos do MIT e demais Universidades da região de 
Boston (Harvard, Babson, Boston University e Hult, entre outras), tiveram a oportunidade de 
escutar diretamente de empresários, executivos e acadêmicos, os passos importantes dados 
pelo Brasil e países vizinhos para estarem melhores preparados para este momento de 
turbulência. 
 
Para citar apenas alguns momentos, destacarei dois painéis. No painel de empreendedores na 
nova economia, entendemos como novas ideias estão conquistando os investidores de capital 
de risco, e o impacto gerado através da criação de novos mercados antes não explorados, 
como redes de relacionamentos e sites de serviços financeiros. O que antes se imaginava ver 
somente no Vale do Silício, agora está sendo realidade em países como Argentina e Chile. 
 
Durante muitos anos os bancos de investimento americanos tiveram lucros exorbitantes, 
criando mecanismos financeiros avançados expandindo o crédito ao cidadão americano, mas 
também elevando a níveis considerados irresponsáveis sua alavancagem financeira. Vimos no 
Painel de Finanças, que o Brasil esteve mais conservador neste quesito, e agora tem um pool 
de bancos saudáveis e sem problemas de risco de confiança a sociedade. 
 
Do executivo Roberto Cortes, vimos como a Volkswagen Ônibus e Caminhões desenvolveu um 
sistema de produção único, copiado pelas demais subsidiárias da empresa mundo afora. Do 
visionário Nicolas Negroponte, aprendemos como o computador pode mudar os hábitos 



escolares de crianças e influenciar famílias inteiras em localidades remotas de países 
subdesenvolvidos. 
 
Este evento é de muita importância para toda comunidade acadêmica de Boston. Nós que, 
estamos "temporariamente" fora das atividades profissionais para reciclagem e 
aprimoramento, podemos conversar com profissionais experientes que estão conduzindo 
empresas e instituições neste momento delicado. É um encontro da teoria com a pratica, onde 
se busca identificar nas práticas em questão, os modelos de teoria desenvolvidos ou busca-se 
desenvolver os modelos que definirão as novas práticas. 
 
Uma crise é um momento muito especial para se desperdiçar. É portanto uma ocasião 
oportuna para se tirar boas lições, buscar melhorias nos procedimentos, aumentar eficiência e 
se diferenciar dos concorrentes. O ano continuará a ser de muitos desafios. Mas muito 
acreditam que o pior já tenha passado. Esperamos ouvir que na conferência do ano que vem 
nossos convidados latinos possam trazer suas experiências após terem saído da pior crise 
econômica dos últimos 80 anos. E mais fortalecidos. 
 
Ate a XIII MIT Sloan Latin Conference! 
 
Os números da região latino-americana 
 

 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2009, Caderno Especial MIT, p. 4. 


