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A ascensão da China, através de sua
transformação de autarquia controlada
pelo Estado em país rapidamente integra-
do na economia global, tornou-se um dos
fatores determinantes nas três últimas dé-
cadas. Com uma média de crescimento de
quase 10% desde 1978, a China conquis-
tou o lugar anteriormente ocupado pela
Alemanha e se transformou na terceira
maior economia do mundo em 2006. Sua
economia engloba questões interessantes,
principalmente em relação ao seu impacto
no restante do mundo.

O sucesso da China em parte ofuscou a
ascensão de outro gigante: a índia. Desde
a segunda metade da década de 1990, a
média de crescimento da índia é duas ve-
zes maior que a média global. As empresas
indianas se integraram aos mercados mun-
diais com rapidez e sucesso, competindo
com multinacionais de países desenvolvi-
dos, muitas vezes em suas áreas de espe-
cialidade. Em 2007-08, estima-se que a ín-
dia invista no exterior quase 15 bilhões de
dólares, graças à profusão de fusões e
aquisições em diversos setores. Um exem-
plo é a empresa Tata Steel, que no começo
de 2007 conseguiu comprar a Anglo Dutch

Corus por 12 bilhões de dólares. Em maio
do mesmo ano, a Suzlon Energy ganhou a
licitação da alemã REpower depois que a
francesa Areva decidiu não cobrir a oferta
de 1,8 bilhão da fabricante indiana de tur-
binas eólicas.

A ascensão da China e da índia na
economia global teve efeitos significati-
vos na América Latina e tem sido tema de
um acirrado debate público. Desde a se-
gunda metade da década de 1990, esses
dois gigantes asiáticos apresentam me-
lhor desempenho do que a América Lati-
na em termos de crescimento, exportação,
atração e inovação de investimentos es-
trangeiros diretos, dando origem a certa
apreensão na região. Embora existam
muitos exemplos de cooperação comer-
cial entre a América Latina e os gigantes
asiáticos, e acordos comerciais estejam
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sendo firmados entre os respectivos go-
vernos, a opinião pública por vezes vê a
presença maior da Ásia como uma amea-
ça às indústrias nacionais. Contudo, uma
análise mais detalhada do verdadeiro im-
pacto da China e da índia na América
Latina oferece uma estimativa encoraja-
dora.

As principais descobertas deste estudo
indicam que a maioria dos países da Amé-
rica Latina não se sente particularmente
ameaçada pela China ou índia, e pro-
vavelmente terá um aumento de renda à
medida que as exportações aumentarem
de valor. Uma análise mais detalhada
mostra que somente poucos países na
América Latina enfrentam grande compe-
tição comercial com a China e a índia, e
que esta não constitui ameaça significativa
ao continente como um todo. A maior de-
manda por petróleo e minérios pelos asiá-
ticos já aumentou ambas as receitas por
meio do aumento nos preços e do comér-
cio direto com a América Latina.

Contudo, a atual explosão de bens
também intensifica a necessidade tanto
para os governos quanto para as empresas
latino-americanas de redirecionar as recei-
tas inesperadas a um crescimento estraté-
gico que desenvolva as atividades, para
assim sustentar o crescimento para além
da profusão de recursos naturais. Tais ati-
vidades incluem incentivar recursos para
inovação, educação e infraestrutura.

Para as indústrias que competem com
as exportações chinesas e indianas, como é
o caso de grande parte das indústrias de
exportação do México e da Costa Rica e
também de diversos setores dependentes
de mão de obra do resto da América Lati-
na, é importante se concentrar nas vanta-
gens competitivas e aproveitar o posi-
cionamento geográfico favorável. Aqui,
também, o investimento na infraestrutura
é uma oportunidade de ouro para aumen-
tar a competitivade nas exportações.

O que o comércio oferece?
A contribuição da China e da índia

para o crescimento global é notável. Em
2007, 27,9% do crescimento mundial po-
dia ser atribuído à China e 7,9% à índia
(Centro de Desenvolvimento da OCDE,
2007). Desde 2001, a contribuição de am-
bas para o crescimento global é de aproxi-
madamente 35%. O crescimento em am-
bos os países foi acompanhado de maior
presença no mercado de exportações,
tanto para economias emergentes como
para as economias da OCDE. Em 2006, a
China era o terceiro maior exportador
de mercadorias depois da Alemanha e dos
Estados Unidos, com 8% do mercado
mundial. Na segunda metade daquele
ano, as exportações chinesas estavam aci-
ma até mesmo das exportações dos Esta-
dos Unidos (OMC, 2007). A OCDE estima
que até 2025 a China terá 17% do mercado
mundial. Além disso, estima-se que o vo-
lume de exportações chinesas cresça qua-
se duas vezes mais rapidamente que o
mercado mundial de exportações, ao pas-
so que as economias da OCDE enfrentam
um gradual declínio em suas exportações
(Hervé et al, 2007).

A índia também teve um considerável
aumento em suas exportações. Embora
sua fatia no mercado mundial (1% em
2006) seja substancialmente menor que a
da China, ela mais do que dobrou nos úl-
timos 25 anos. Além disso, seu setor co-
mercial é talvez o mais dinâmico do mun-
do, e a exportação de serviços tem tido um
crescimento constante: a taxa de cresci-
mento foi de 34% entre 2005 e 2006, fazen-
do da índia o décimo maior exportador de
serviços do mundo. Como sua economia
também é mais restritiva ao comércio do
que a da China, ainda há espaço para um
maior crescimento econômico e na área de
exportações por meio de uma reforma no
comércio (OCDE, 2006a).



Tais eventos na índia e na China causa-
ram impacto sobre outros mercados emer-
gentes. As empresas indianas, assim como
as chinesas, estão se concentrando na
América Latina e na África devido a seu
interesse em matérias-primas (Santiso,
2006a, Goldstein et al, 2006). O Banco de
Desenvolvimento da China está aumen-
tando sua presença financeira, principal-
mente na África, acompanhando a pene-
tração comercial das empresas chinesas.
Por exemplo, recentemente a China come-
çou a liberar um empréstimo de 3 bilhões
de dólares para a Angola, seu maior forne-
cedor de petróleo (IEA, 2006a). Ao mesmo

tempo, a índia tornou-se uma importante
fonte de tecnologia de baixo custo para a
África, com grupos como a Tata Steel fa-
zendo investimentos pesados no conti-
nente. Os investimentos chineses também
chegaram à América Latina. Em 2004,
quase 50% dos investimentos estrangeiros
diretos da China foram para essa região.
No ano seguinte, esse número caiu para
16%, mas os investimentos estrangeiros
diretos no total chegaram ao recorde de $
7 bilhões. No campo comercial, tanto as
exportações chinesas quanto indianas pa-
ra a América Latina vem aumentando,
como podemos ver na Figura 1.

O aumento nas exportações da China e
da índia por vezes é visto com certa apre-
ensão. A participação cada vez maior da
China no mercado, especificamente, levou
os outros países a se preocuparem com
seus produtos de exportação. Algumas
pessoas expressaram seus receios de que o

crescimento da China geraria prejuízo para
outros países emergentes (Lora, 2007). Con-
tudo, como demonstra a Figura 2, embora
a China (e até certo ponto a índia) tenha
conquistando o mercado mundial, a Amé-
rica Latina manteve sua participação nele,
por mais que seja relativamente pequena.



Um estudo das estruturas de comércio
pode lançar luz sobre a exatidão das per-
cepções sobre os comércios chinês e india-
no, e identificar os pontos fracos e fortes
de setores específicos, bem como oportu-
nidades futuras. É importante ter em men-
te, no entanto, que o efeito das economias
asiáticas não é produzido apenas direta-
mente, com uma maior demanda, mas
também indiretamente, com aumento de
preços. Todavia, as estruturas comerciais
servem como bom ponto de início para a
análise.

Uma análise da estrutura comercial da
China (Centro de Desenvolvimento da
OCDE, 2007) mostra que suas exportações
se concentram em três setores principais:
produtos manufaturados, maquinário,
equipamento de transporte e produtos
manufaturados diversos. Juntos, os três
setores correspondem a 88,7% do total de
exportações em 2005. A evolução do ma-
quinário e do equipamento de transporte
é particularmente notável, uma vez que
esse setor contém inúmeros produtos que
exigem padrões tecnológicos relativamen-

te altos. Na verdade, os ganhos de expor-
tação com este setor quase dobraram nos
últimos anos, indo de apenas 28% em 1998
para mais de 46% em 2005. Outro avanço
revelador é a semelhança cada vez maior
entre as estruturas de importação e expor-
tação na China, o que sugere um comércio
intraindustrial cada vez maior e que indi-
ca o novo papel da China como centro de
produção regional.

Também na índia o setor de maquina-
dos e equipamento de transporte ganha
terreno, mesmo que numa escala menor
(Tabela Anexa de Estatísticas 3b). As ex-
portações principais ainda são os bens
manufaturados e o maquinário. É impor-
tante salientar que o setor de alimentação
e animais agrícolas, o terceiro maior setor
de exportação da índia em 2000, foi so-
mente o sexto mais importante em 2005.
Contudo, os dois setores que apresenta-
ram o crescimento mais notável no país
são o de combustível mineral e lubrifican-
tes e o de matéria-prima.

A economia indiana também está ado-
tando um uso maior de tecnologia e maior



comércio intraindústrias. Apesar disso a
índia ainda é considerada um país muito
dependente de indústrias de mão de obra
intensiva para as suas exportações mais
importantes (Qureshi e Wan, 2006). O co-
mércio na área de serviços, em que o país
sempre se destacou, não faz parte desta
análise. Recentemente, a índia passou a
ser considerada pela Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) como a exporta-
dora de serviços mais dinâmica.

Tanto a China quanto a índia têm ultra-
passado o crescimento mundial na exporta-
ção de serviços comerciais para os Estados
Unidos, enquanto que o crescimento na ex-
portação de serviços por parte da América
Latina acabou ficando para trás1 (Freund,
2006). É particularmente o caso no setor de
serviços de profissionais, técnicos e de co-
mércio, no qual a Argentina e a índia ti-
nham uma exportação para os EUA bastan-
te equivalente em 1994. Desde então, as
importações feitas pelos EUA vindas da ín-
dia aumentaram em 2.400%, em compara-

ção com os 200% da América Latina como
um todo. Contudo, nesse mesmo período,
também houve grande declínio na seme-
lhança entre as exportações de serviços da
América Latina e da índia, o que sugere que
a competição está menos acirrada.

Qual a exposição da
América Latina?

Saber até que ponto as empresas na-
cionais vão sofrer com a maior competi-
ção asiática é de grande importância para
a América Latina. A competição é mais
acirrada nos Estados Unidos - só eles re-
ceberam 57% das exportações latino-ame-
ricanas em 2006. É onde a China e a índia
vêm aumentando suas fatias de mercado
e (no caso da China) superado a América
Latina. Contudo, em comparação com a
maioria dos países da Ásia e do Leste Eu-
ropeu, a maioria dos países da América
Latina tem pouco a temer com o aumento
no comércio com a China e a índia.



A Figura 3 mostra a competição de ex-
portação com a China para economias se-
lecionadas na América Latina e economias
emergentes. A competição da exportação é
medida comparando-se a estrutura de co-
mércio de cada país com a China. Um alto
índice indica semelhanças em estruturas
de exportação, determinadas pelos coe-
ficientes de especialização e conformidade
(veja o Anexo de Estatísticas, nota meto-
dológica). Se as estruturas de exportação
são semelhantes (como é o caso do Méxi-
co, em que as exportações da China e do
México são bastante parecidas), disso de-
corre que é alta a competição na exporta-
ção. Para a maioria dos países latino-ame-
ricanos, não há muito que corrobore a
percepção da China e da índia como con-
correntes ameaçadores.

Na verdade, as nações latino-america-
nas estão entre as menos expostas. Outras
economias emergentes, como a Tailândia,
Hungria e Malásia, enfrentam uma com-

petição bem mais acirrada das exportações
chinesas. Existem algumas exceções a essa
tendência generalizada como o México e a
Costa Rica e, até certo ponto, o Brasil e El
Salvador. Os desafios específicos para o
México e o Brasil serão discutidos mais
à frente. Não é nenhuma surpresa que
os países exportadores de commodities
enfrentam uma competição menor, uma
vez que a China é a principal importadora
desses produtos. O Paraguai, a Venezuela,
a Bolívia e o Chile são os países que me-
nos sofrem com a competição comercial
chinesa2.

A competição com a índia também é
relativamente baixa (Figura 4). Assim co-
mo a China, os países emergentes em ou-
tras partes do mundo estão mais expostos
à competição das exportações indianas. El
Salvador, Brasil e Argentina estão entre os
países latino-americanos que enfrentam a
maior competição mas, mesmo nesse caso,
ela não é muito alta.

Figura 4

Competição no setor de exportações com a China para países selecionados (2000-05)
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China e índia como destinos
de exportação promissores

A China e a índia são os dois países
mais populosos do mundo e, com seus

mercados internos em rápido crescimento,
juntamente com o aumento do padrão de
vida, eles também são destinos de expor-
tação bastante promissores.

Text Box
Índia



Contudo, à primeira vista (Figuras 5 e
6), tais resultados não parecem sugerir
complementaridades muito fortes na
maioria dos países latino-americanos. As
economias do Leste asiático, como Coréia,
Tailândia, Japão e Filipinas, parecem ter
uma relação complementar muito mais
forte com a China. Isso não se deve exata-
mente a uma falta de oportunidades de
comércio, e sim ao fato de que a possibili-
dade de comércio concentra-se em um
número relativamente pequeno de pro-
dutos. Muitos países da América Latina
são exportadores de commodities. A princi-
pal relação complementar, portanto, sur-
ge da exportação de commodities por parte
da América Latina, dada a baixa predo-
minância de produtos do tipo manufatu-
rado nas exportações da maioria dos paí-
ses da região.

A forte relação complementar das ex-
portações da Venezuela com a índia, por
exemplo, tem origem basicamente no
possível comércio de petróleo. O fato de
que o crescimento das importações chine-
sas concentra-se basicamente em commo-
dities sugere que sua demanda para eles
terá um impacto positivo na região, mes-
mo se o comércio direto não aumentar.
Visto que commodities são quase bens ho-
mogêneos, os preços globais aumenta-
riam à medida que a demanda da China
aumentasse, gerando oportunidades de
exportação para os produtores latino-
americanos.

Mas para os países com o maior po-
tencial comercial com a índia e a China,
existem também oportunidades de peso
para o comércio intraindustrial. O Méxi-
co, por exemplo, realiza exportações con-
sideráveis em equipamento para teleco-
municações e equipamento de circuito
elétrico, setores em que as importações
da China e da índia também são altas,
mas onde atualmente ocorre pouco co-
mércio.3

Para o Brasil, além do grande potencial
em exportações de commodities, outros se-
tores também apresentam possibilidade
de comércio com a China, incluindo aí as
aeronaves, o equipamento de telecomuni-
cações e peças de veículos a motor. A Co-
lômbia, tanto em relação à índia quanto à
China, desfruta de possibilidades de co-
mércio consideráveis em seus setores de
recursos naturais, incluindo petróleo e
carvão, mas também em seus setores ma-
nufatureiros. As principais oportunidades
de exportação da Argentina são encontra-
das nos recursos naturais, mas existe a
possibilidade de haver grandes oportuni-
dades futuras na exportação de alimentos
processados.

A agricultura e o agrocomércio prova-
velmente estão entre as áreas mais pro-
missoras para a América Latina em termos
de potencial comercial com a China e a
índia. À medida que o comportamento de
consumo dos chineses e indianos se de-
senvolve, novas oportunidades surgirão
na medida em que os agroexportadores
latino-americanos conseguirem subir na
escala de valores e também diversificar,
promover e inovar seus produtos para
exportação. A Argentina, o Brasil, o Chile
e o Uruguai já firmaram indústrias agríco-
las com potencial para expansão. Eles
também precisam ter acesso aberto ao
mercado de produtos agrícolas dos gigan-
tes asiáticos, e talvez negociar coletiva-
mente com eles.

Nossas descobertas até o momento in-
dicam que a América Latina não tem mui-
tos motivos para se sentir ameaçada pelo
crescimento dos gigantes asiáticos, e que
oportunidades significativas de comércio
de fato existem, incluindo aquelas em par-
tes mais "sofisticadas" da escala de valo-
res. Contudo, existem países que terão de
lidar com uma maior competitividade da
índia e da China, e é provável que alguns
setores passem por dificuldades.



Riscos da especialização dos
recursos naturais

As oportunidades e as complementari-
dades entre a América Latina e a Ásia não
têm impacto apenas nos desequilíbrios
comerciais e de exportação. Também exis-
tem importantes efeitos colaterais que im-
pactam as economias latino-americanas e
apresentam novos desafios às decisões
econômicas. Duas das principais dimen-
sões desses desafios são o perigo da espe-
cialização excessiva de commodities e a
necessidade de tirar proveito das sinergias
entre o desenvolvimento comercial e a in-
fraestrutura.4

Dos 19 maiores exportadores latino-
americanos e caribenhos, 11 são especiali-
zados em commodities (Mulder, 2006), en-
quanto a China e a índia são os principais
importadores de tais produtos. Assim, tal
setor representa oportunidades de expor-
tação para a América Latina. Apesar de
uma perspectiva no geral positiva, os paí-
ses com uma estrutura de exportações que
se baseia principalmente em commodities
correm o risco de ficarem encurralados
com exportações de recursos naturais, em
vez de suas outras indústrias.

A especialização latino-americana na
produção de matérias-primas e seus deri-
vados aumentou nos últimos anos, en-
quanto os setores manufatureiros per-
deram terreno. A vantagem comparativa
da América Latina nas soft commodities,
como grãos e açúcar, e hard commodities,
como metais e petróleo, aumentou entre
2000 e 2005 (Centro de Desenvolvimento
da OCDE, 2007).5 Ao mesmo tempo, a
vantagem comparativa nos setores manu-
fatureiros diminuiu. Até mesmo o México,
que tinha uma posição relativamente forte
no mercado manufatureiro em 2000, e que
da metade da década de 1980 em diante
conseguiu diversificar seu comércio manu-
fatureiro de maneira impressionante, per-

cebeu uma queda em suas vantagens
comparativas nessa área. Com exceção do
Peru e do Chile, a especialização latino-
americana na área de produtos químicos
também arrefeceu.

A forte demanda da China e da índia
poderia levar a uma concentração de bens
até maior nas exportações latino-america-
nas. Os quatro principais produtos de ex-
portação da América Latina - petróleo,
cobre, soja e café - correspondem a 66%
do total das exportações de matérias-pri-
mas do continente (Blázquez-Lidoy, Ro-
driguez e Santiso, 2007). A China absorve
uma parcela importante de tais produtos,
com exceção do café. Desde 2003, ela ocu-
pa o primeiro lugar no mundo como im-
portadora de cobre e soja, e o quarto lugar
como importadora de petróleo, outro se-
tor que beneficiou as exportações latino-
americanas.

Hoje em dia, ela é o segundo maior
importador de petróleo, à frente do Japão
e da Alemanha. O país totalizou 30% do
crescimento da demanda de petróleo em
2005 (FMI, 2006). Além disso, com a rápi-
da expansão do mercado de veículos pri-
vados na China, a Agência Internacional
de Energia da OCDE prevê que até 2030 a
China precisará importar 80% de seu pe-
tróleo se continuar com a mesma estraté-
gia6 (IEA, 2006b). E, entre 2002 e 2005, a
China foi responsável por 50% do aumen-
to no consumo mundial de cobre e alumí-
nio, e por quase todo o aumento no consu-
mo de níquel e estanho (FMI, 2006).

A Figura 7 mostra como os preços de
produtos latino-americanos aumentaram
à medida que a demanda asiática por com-
modities. Como o setor industrial indiano é
menor que o chinês, a índia provavelmen-
te terá menos impacto sobre os preços de
metais do que seu vizinho do nordeste
(FMI, 2006). Não obstante, a índia foi o
sexto maior importador mundial de petró-
leo em 2005 e também está aumentando



sua demanda de importantes produtos
latino-americanos.

A China e a índia estão afetando as
exportações latino-americanas tanto em
termos diretos como indiretos. O cresci-

mento na demanda chinesa já se reflete
nas exportações diretas de diversos países
latino-americanos. A Venezuela, por exem-
plo, viu dobrar seus despachos de petró-
leo bruto para a China entre os anos de

2004 e 2005. Mesmo nos casos em que o
comércio direto não cresce, existe um im-
pacto favorável em virtude do aumento
nos preços dos produtos. A sede cada vez
maior da China por petróleo sem dúvida
contribuiu para a atual alta de preços, e
também trouxe melhorias no comércio pa-
ra os produtores primários.

Segredos para superar
efeitos adversos da
especialização

O aumento na exportação de produtos
e o lucro inesperado podem trazer vários
riscos. As perspectivas político-econômi-
cas incluem um aumento em rent seeking7,
perda de controle fiscal e maior inflação; e
também um aumento dos problemas de

transparência e controle, portanto, uma
maior chance de haver corrupção e admi-
nistração ineficaz.

Do ponto de vista puramente econô-
mico, a "maldição dos recursos" é basica-
mente a chamada "doença holandesa",
em que a apreciação da taxa de câmbio,
depois de uma alta demanda pelo setor
de commodities, gera um excesso de movi-
mento nos setores de produtos non-com-
modity. Ligado a isso está o fato de que os
excessos nos setores restantes, o que gera
uma espécie de doença holandesa na eco-
nomia, podem instigar um protecionismo
maior dessas indústrias.

Tais subsídios certamente não serão
sustentáveis quando as receitas caírem,
deixando as empresas que desfrutam do
protecionismo em grande dificuldade.
Além disso, o aumento da especialização



em recursos naturais acarreta um risco
maior de instabilidade no longo prazo. A
região latino-americana já apresentou ca-
sos da doença holandesa no passado. Um
exemplo é o inesperado lucro do café co-
lombiano entre os anos de 1975 e 1980.
Também é possível afirmar que o México,
a Venezuela, o Brasil, o Equador, a Bolívia
e o Peru passaram por uma especializa-
ção excessiva no passado e testemunha-
ram um prejuízo em seus setores de ex-
portações de produtos non-commodity.
(Mulder, 2006)

Estaria, então, a atual demanda da
China e da índia levando a América Lati-
na a um risco de especialização excessiva,
a uma doença holandesa e a problemas
no longo prazo? Atualmente, os termos
de comércio aumentaram consideravel-
mente em alguns países como Colômbia,
Chile e Uruguai, indicando que os preços
de seus principais produtos de exporta-
ção estão aumentando mais rápido do
que suas importações (Centro de Desen-

volvimento da OCDE, 2007). Esse avanço
no setor de exportações poderia levar a
um aumento nas taxas de câmbio reais,
desencorajando os setores de produtos
non-commodities e promovendo tanto os
produtos não-comerciáveis quanto as im-
portações. A indústria manufatureira na
América Latina, portanto, pode vir a so-
frer efeitos colaterais.

Com poucas exceções, em particular a
Costa Rica e a Argentina, a maioria dos
países latino-americanos hoje em dia apre-
senta um maior grau de concentração de
exportações do que no começo do século
(Figura 8). Os casos mais notáveis são a
Venezuela, o Equador, a Bolívia e o Chile,
onde a concentração de produtos vem
aumentando consideravelmente.

Apesar disso, embora a especialização
de exportações esteja aumentando, as
atuais medidas macroeconômicas dos paí-
ses latino-americanos parecem ter sido
relativamente bem-sucedidas ao lidar
com tamanha demanda de produtos. Em



geral, a imagem que temos é de esta-
bilidade macroeconômica, com uma boa
contenção da inflação e da apreciação
efetiva real (Centro de Desenvolvimento
da OCDE, 2007).

Tais eventos foram acompanhados pelo
recente fortalecimento do posicionamento
fiscal, uma conseqüência não apenas do
clima comercial exterior mais vantajoso
como também de uma profunda reforma
nas instituições fiscais (Lora e Cardenas,
2006; Singh, 2006, File e Scartascini, 2006),
embora diversas dessas reformas ainda
não tenham sido totalmente executadas.
Além disso, 12 países latino-americanos
recentemente introduziram leis e regula-
mentações para o livre acesso à informa-
ção e aos dados fiscais, atitudes que devem
ajudar a estimular ainda mais as políticas
de transparência e confiança.

Apesar dessa perspectiva positiva,
ainda existem alguns desafios. A especia-
lização em recursos naturais salienta a

necessidade de inovar, mas os países lati-
no-americanos não investem o suficiente
em inovação. A pesquisa e desenvolvi-
mento na América Latina se concentram
em grande parte em pesquisas básicas e
tem relativamente pouca participação do
setor privado. Além disso, um bom histó-
rico em progressos educacionais é funda-
mental para melhorar o desempenho na
área de pesquisa e desenvolvimento, e
também representa um desafio, mesmo
para os países com melhor histórico na
América Latina.

A profusão de recursos naturais tam-
bém é um bom contexto para introduzir
medidas em tal foco (Larraín, 2006), pois
as receitas mais altas decorrentes dos pro-
dutos permitem o investimento na inova-
ção e no capital humano. Isso, juntamente
com o investimento em infraestrutura, be-
neficiaria a posição competitiva dos expor-
tadores e neutralizaria o impacto negativo
de qualquer apreciação cambial.

Quadro 1

Lucrando com as oportunidades de exportação e evitando a especialização
excessiva: dois exemplos na América Latina

Chile: macrogerenciamento de sucesso e ênfase na inovação

Como maior produtor de cobre do mundo, o Chile é um dos países com claras oportunidades
de exportação para os gigantes asiáticos,9 obtendo grandes lucros com os altos preços do cobre.
O país também conseguiu reduzir sua dependência da mineração: de 89% das exportações de
mercadorias em 1973, a mineração teve uma queda gradual, indo para 41% em 2001. O cobre,
contudo, continua a ser um importante produto de exportação: em 2005, ele representou
15,5% da receita do governo (OCDE, 2007a). O Fundo de Estabilização do Cobre, fundado em
1987, ajudou a suavizar os efeitos negativos do ciclo do cobre. De particular importância foi a
introdução da regra fiscal, primeiramente adotada em 2000, a qual exige um excedente estru-
tural, ajustado tanto para a previsão do PIB quanto para o preço do cobre no longo prazo. O
Chile também está fortalecendo suas instituições fiscais, entre outras características, há uma
maior divulgação de informações e mais transparência. As políticas monetárias concentram-se
na inflação total e na flexibilidade das taxas de câmbio (Mello e Moccero, 2007).
Ainda existe espaço para aumentar os efeitos positivos no crescimento de setores com maior

valor agregado em torno da indústria de cobre, como consultoria de mineração e produção de



maquinário de mineração. O Chile também teve um bom desempenho em sua diversificação

para outras indústrias, incluindo a de frutas frescas, vinhos e produção de salmão. Nesses seto-

res, também houve inovação, embora as tecnologias tenham vindo principalmente de fora

(OCDE, 2007b). A introdução de novas classes de uvas, a produção e o controle de qualidade

de bons vinhos e a certificação de frutas para exportação estão entre os sucessos da Fundación

Chile em inovar parcerias10 Em 2005, o governo chileno introduziu um imposto de mineração

para aumentar os gastos públicos com pesquisa e desenvolvimento, e também fundou um

Conselho de Inovação Nacional.
Um dos principais desafios que resta é incorporar o setor privado na inovação financeira, e

também alcançar uma maior educação terciária para contrabalançar a falta de pessoal especia-

lizado. A escassez de recursos humanos também é um dos principais motivos por que a relação

entre a indústria e a ciência não está correspondendo ao esperado. Importantes medidas estão

sendo colocadas em prática e houve um aumento na qualidade, mas é possível melhorar ainda

mais (OECD, 2005, 2007b).

Brasil: colhendo os frutos das oportunidades de exportação

O Brasil é a maior economia da América Latina, com um dos PIBs per capita mais altos do con-

tinente e a economia mais diversificada, tanto em termos de produtos quanto de destinos para
exportações. É um dos países da América Latina que se beneficiou grandemente com o aumen-

to do comércio com a China, mas ainda assim também está vulnerável à competição chinesa.

Algo que continua a preocupar é que o comércio com a China poderia levar a uma especiali-

zação excessiva nos commodities. O país teve um aumento em sua receita de exportação, em
parte em virtude de um aumento na quantidade, mas na maior parte (70%) devido a um au-

mento nos preços. A taxa de câmbio real recentemente teve apreciação. Por outro lado, a
economia brasileira ainda é altamente diversificada e suas exportações marginais também

(Schwarsman, 2006).
Uma economia afetada pela "doença holandesa" pode em geral ser identificada por um só

produto ou um grupo estritamente delimitado de produtos que perfazem a maior parte das

exportações e do crescimento da área de exportações. Ao mesmo tempo, os produtos manu-

faturados poderiam perder terreno nas exportações. Não é o caso do Brasil no momento. Ne-

nhum dos maiores setores em crescimento apresenta muito mais do que 20% de crescimento

nas suas exportações - e nenhum dos maiores grupos cujas exportações crescem são commodi-

ties. Na verdade, a fatia ocupada pelo setor de têxteis na exportação continua a crescer, apesar

da acirrada rivalidade com a China e a índia. De acordo com a Figura 9, as exportações de

matérias brutas agrícolas, metais e ligas metálicas aumentaram nos últimos anos, e o mesmo

ocorreu com outros setores de maior valor agregado.

A China também é o mercado de exportações do Brasil que mais cresce. De 2002 a 2003, por

exemplo, as exportações do Brasil para esse país tiveram um aumento de 80%. Juntas, as ex-
portações para a China perfazem 6,2% das exportações brasileiras; em 1999, estavam em 1,4%.

Cinco produtos brasileiros em particular beneficiaram-se com a demanda chinesa: soja, óleo de

soja, minério de ferro, aço e madeira, totalizando 75% das exportações brasileiras para a China

no ano passado.
O Brasil conseguiu desenvolver uma base forte para manufatura e indústria, mas isso não é

motivo para continuar satisfeito com a situação. O megacontrato da fabricante de aeronaves
Embraer com a China, firmado em 2006, para fornecer cem jatos, é animador. Se, no futuro, a



China continuar a expandir suas exportações e a ganhar espaço no mercado do Terceiro

Mundo com uma maior variedade de produtos, o Brasil poderá enfrentar uma dinâmica eco-

nômica diferente. Os setores de baixa tecnologia são aqueles que mais estão vulneráveis à

forte competição com a China (Paiva de Abreu, 2006) e, no longo prazo, essa ameaça também

pode vir a afetar a indústria automobilística.

Também existem questões de políticas de mercado que precisam ser resolvidas. Os perfis do

Brasil e da China na agricultura são bastante complementares, e os dois países têm uma boa
oportunidade de fortalecer os investimentos e o comércio bilateral. As importações agrícolas

que a China faz do Brasil dispararam em meados da década de 1990, mas não sem obstáculos.
Os carregamentos de soja ficaram impedidos de entrar na China em 2002, 2003 e 2004, por

causa de alegações sobre grãos geneticamente modificados ou contaminados por fungos

(Queiroz de Monteiro Jales et a/., 2006).

O desafio para o Brasil é manter o mesmo tipo de exportação tanto para a China quanto para

outras regiões, e também evitar a especialização excessiva de commodities. Para isso, será de

grande importância avançar em infraestrutura brasileira, que sofre com grandes percalços, e

também inovar. Embora o Brasil esteja entre os melhores inovadores da América Latina (OCDE,

2006b; Fórum Mundial Econômico, 2006), é possível melhorar ainda mais. Os gastos com pes-

quisa e desenvolvimento continuam mais baixos que nos países da OCDE e concentrados no

setor público.
A última análise feita pela OCDE das políticas de inovação brasileiras revelou que o país come-

ça a se concentrar em possíveis sinergias entre a ciência e a promoção da tecnologia, o apoio

à pesquisa e ao desenvolvimento e a competitividade comercial (OCDE, 2006b), mas tais polí-

ticas precisam ser complementadas com medidas que visam, solucionar a falta de qualificação

na força de trabalho. Existe uma necessidade específica de avanços na educação superior, e a

disparidade nesse setor está ficando cada vez maior, se comparada com a área da OCDE.



Se por um lado a maior demanda por
parte da China e da índia induziu a uma
maior especialização de bens, por outro,
ela também reduziu a especialização nos
destinos de exportação (Figura 10). Isso
significa que os países da América Latina
estão ficando menos dependentes de seus
poucos parceiros comerciais e, portanto
está menos exposta a choques externos

que emanam dessas economias. Na verda-
de, esta é a primeira ocasião na história
que a região está lidando com três princi-
pais centros comerciais - os Estados Uni-
dos, a União Européia e a Ásia. Mas os
Estados Unidos continuam à frente como
o destino mais importante das exporta-
ções, recebendo mais de 50% das exporta-
ções latino-americanas, em média.

Infraestrutura na
América Latina

Uma das principais vantagens competi-
tivas da América Latina é sua relativa pro-
ximidade com os principais mercados, em
particular os países mais próximos dos Es-
tados Unidos. Não apenas os exportadores
chineses sofrem com maiores custos de
transporte como também o transporte de
longa distância acarreta atrasos que contri-

buem para o aumento dos custos de frete e
transação (Hummels, 2001). Isso é de gran-
de importância para os setores em que o
tempo é um fator de vantagem estratégica.

Uma boa infraestrutura pode contri-
buir para fortalecer a posição comercial da
América Latina, mas o investimento nes-
ses fatores continua inadequado. As con-
seqüências de uma fraca base estrutural
não podem ser negligenciadas: elas po-
dem afetar seriamente a competitividade.



Os países latino-americanos que en-
frentam competição com as economias
asiáticas seriam beneficiados ao identificar
os setores e produtos para os quais a dis-
tância e o tempo são essenciais em termos
comparativos e competitivos, e também
fariam bem em capitalizar tais setores com
melhorias em sua infraestrutura. Na maio-
ria dos casos, os custos de transporte na
verdade representam maiores barreiras
para os Estados Unidos do que as tarifas
(Clark, Dollar e Micco, 2004). Surpreen-
dentemente, os custos médios de frete da
América Latina são semelhantes, ou até
mesmo maiores, que os da China, com
exceção do México. Para alguns países,
como o Chile e o Equador, os custos de
transporte excedem em mais de vinte ve-
zes a média de tarifas que enfrentam nos
Estados Unidos. Um estudo recente revela
que devido ao baixo desenvolvimento de
estradas e portos em alguns países, os es-
toques tendem a ser duas vezes maiores
do que os estoques de algumas economias
industrializadas (Guasch, 2004).

Os altos custos de transporte não se
devem somente à distância, mas à quali-
dade da infraestrutura, fator crucial, aliás.
Em uma análise detalhada dos custos de

envio para os Estados Unidos, a eficiência
portuária foi identificada como fator de-
terminante nos custos de envio (Clark,
Dollar e Micco, 2004). No caso do México,
que tem a vantagem da proximidade com
os Estados Unidos, os avanços na eficiên-
cia portuária nos níveis observados em
países como a França e a Suécia reduzi-
riam os custos de transporte em cerca de
10%. No caso do Brasil e do Equador, isso
reduziria os custos de transporte maríti-
mo em mais de 15%.

Os indicadores de competitividade
salientam a grande heterogeneidade

de desempenho em todos os países latino-
-americanos (Figura 11). Com a aparente
liderança da China em relação à maioria
dos países da região, a vantagem geo-
gráfica da América Latina não está refle-
tida nos dados. Sem dúvida, a relevância
de investimentos em infraestrutura difere
para cada setor da economia. Economias
com foco em commodities, como o Chile e
a Venezuela, concentram seus investimen-
tos de infraestrutura no transporte, en-
quanto os países que se concentram cada
vez mais na manufatura, como o México,
enfatizam b desenvolvimento de melho-
rias relativas ao uso de energia. No geral,



estima-se que, para os países litorâneos,
cerca de 40% dos custos previstos para
transporte estão relacionados à qualidade
da infraestrutura do interior do país (Li-
mão e Venables, 2000).

Os problemas de infraestrutura persis-
tem em diversas áreas. Existem duas ve-
zes mais estradas per capita na Ásia, por
exemplo, do que na América Latina. No
Brasil, somente 5% das estradas são pavi-
mentadas, e tanto o sistema fluvial quanto
as estradas de ferro são subdesenvolvidas.
A eficiência portuária difere drasticamen-
te de região para região, e os portos de
Hong Kong e Cingapura superam em
muito a maioria dos portos latino-ameri-
canos. As telecomunicações, por outro la-
do, são outro campo relativamente bem
desenvolvido (Centro de Desenvolvimen-
to da OCDE, 2007). Os investimentos nes-
se setor têm sido maiores (Calderón e
Servén, 2004), particularmente em razão
de investimentos privados muito altos
que se seguiram à liberalização e à priva-
tização, e mecanismos regulatórios apro-
priados também foram adotados.

Os desafios da infraestrutura também
se refletem nas opiniões do setor privado.
As empresas latino-americanas estão bas-
tante preocupadas com a infraestrutura.
Em uma pesquisa recente sobre o clima de
investimentos, mais de 50% das empresas
consideravam a infraestrutura como um
problema sério (Fay e Morrison, 2006). Em
comparação, no leste e no sul da Ásia me-
nos de 20% e 30%, respectivamente, con-
cordaram com essa afirmação.

As principais explicações para a infra-
estrutura deficiente são as baixas taxas de
investimento e os problemas na imple-
mentação de projetos. Embora o Chile e a
Colômbia, como exemplos de sucesso, te-
nham confirmado a importância de trans-
formar altas taxas de crescimento em altas
taxas de investimento em infraestrutura,
os outros países não seguiram seu exem-
plo. Em média, os países da América Lati-
na gastam consideravelmente menos em
infraestrutura do que seria necessário. Um
recente estudo do Banco Mundial sobre
infraestrutura na América Latina e no Ca-
ribe concluiu que seria necessário investir



de 4% a 6% do PIB para que eles conse-
guissem alcançar o nível dos tigres asiáti-
cos; contudo, os países latino-americanos
gastam apenas 2% de seu PIB (Fay e Mor-
rison, 2006).

Uma dimensão importante na imple-
mentação de projetos de infraestrutura é
também o sucesso das parcerias no setor
público. O Chile, e até certo ponto a Co-
lômbia, beneficiaram-se de tais parcerias, e
é exatamente nesses dois países que ocorre
um investimento significativo em infraes-
trutura desde a segunda metade da década
de 1990 (Calderón e Servén, 2004).

Uma infraestrutura de exportações efi-
caz é de particular importância para os
setores de exportação que enfrentam cada
vez maior competitividade, muitas vezes
como resultado da ascensão dos países
asiáticos. Uma infraestrutura deficiente
também pode criar problemas para os se-
tores que se beneficiam da atual explosão
de commodities. A Argentina, por exemplo,
é um importante exportador de óleo de
soja, mas as deficiências do país em seus
portos e hidrovias provavelmente pode-
rão limitar essas exportações (Banco Mun-
dial, 2006).

Buscando soluções
Embora a América Latina tenha no pas-

sado casos de sucesso com as políticas de
privatização, por exemplo, no campo das
telecomunicações, eles às vezes foram
ofuscados por experiências malsucedidas
em parceiras para projetos de infraestrutu-
ra. Como resultado, a ênfase nas políticas
de privatização arrefeceu nos últimos anos,
fenômeno que foi acompanhado pelo de-
clínio nos recursos dedicados à infraestru-
tura pelo setor privado (Leipziger, 2004).
Qualquer tentativa de aumentar os níveis
de infraestrutura na região não pode exis-
tir sem a presença de participantes do se-
tor privado e, como mostramos acima, é de

seu próprio interesse que participem. A
promoção de "projetos nacionais", como o
Canal do Panamá, também pode ser im-
portante, mas os projetos de investimento
precisam ser lucrativos e bem monitorados
a fim de que sejam atraentes para os inves-
tidores. Grandes investimentos de capital
estrangeiro já ocorreram no setor de teleco-
municações na América Latina (Centro de
Desenvolvimento da OCDE, 2007) e a in-
fraestrutura pode tornar-se uma boa can-
didata para os investimentos estrangeiros
diretos das empresas situadas nos países
da OCDE. A França, a Espanha e a Alema-
nha têm grandes empresas nesse campo.

A regulamentação também é impor-
tante para as políticas de infraestrutura, e
é necessário haver estabilidade legal para
atrair o setor privado. Renegociações fre-
qüentes de contratos de concessão de in-
fraestrutura são um problema comum na
região e que deve ser abordado com polí-
ticas de regulamentação adequadas, que
obviamente precisam ser seguidas. Para
tornar os projetos de infraestrutura atra-
entes para o setor privado, é essencial
fortalecer a transparência na concessão de
contratos. Isso também aumentaria a con-
fiança nos empreendimentos de infraes-
trutura entre os setores público e privado.
O índice de Restritividade Regulatória
para investimentos diretos de capital es-
trangeiro da OCDE revela que o Brasil, o
Chile e o México estão relativamente fe-
chados ao investimento estrangeiro direto
no setor de transportes, tanto em compa-
ração com a média da OCDE quanto com
os 13 países não pertencentes à OCDE
analisados no índice. A Argentina, por
outro lado, estava mais aberta do que a
média da OCDE, embora a restritividade
ao investimento estrangeiro direto em es-
tradas ainda fosse bem alto (Koyama e
Golub, 2006).

A infraestrutura, portanto, continua a
ser uma parte importante da reação à



maior competitividade nos setores expos-
tos. Um país como o México, especialmen-
te, precisa explorar melhor sua posição
geográfica com a implementação de infra-
estrutura. Na América Latina como um
todo, esse investimento é uma oportuni-
dade considerável que pode servir para
tornar as exportações mais competitivas.
Ele também pode ter um impacto signifi-
cativo não apenas no crescimento, mas

também na desigualdade e na pobreza
(Calderón e Servén, 2004). O desafio conti-
nua: aumentar o investimento é crucial,
mas não é a solução definitiva. Também é
de vital importância desenvolver uma vi-
são estratégica e um setor público bem
organizado, capaz de gerenciar os projetos
de infraestrutura. Para isso, é essencial
conseguir o envolvimento do setor priva-
do nas iniciativas públicas.

Quadro 2

México: tão próximo do grande mercado e ainda atrasado na grande corrida

O rival mais apetitoso na corrida de exportações para a China é o México, e ele também é um

dos países em que uma melhor infraestrutura poderia trazer as melhores vantagens. De todos

os países na nossa análise, somente a Coréia do Sul, a Hungria e a Tailândia sofrem com a

competição mais acirrada com os gigantes asiáticos. A forte competição da China e do México

concentra-se na tecnologia de informação e nos bens de consumo eletrônicos, componentes

eletrônicos, vestuário e produtos manufaturados variados, o que revela uma competição co-
mercial significativa no campo manufatureiro entre essas duas economias.11

O mercado dos Estados Unidos está no cerne da competição de exportações que existe entre

a China e o México. Os Estados Unidos são disparados o maior mercado exportador do México,

absorvendo mais de 85% das exportações mexicanas. Contudo, a parcela das importações
americanas do México, diminuiu, enquanto a da China vem aumentando nos últimos anos. Em



2003, a China superou o México pela primeira vez em termos de exportações para o mercado
norte-americano, alcançando uma participação de 12,1% nas importações dos EUA, em compa-

ração com 11% do México, e desde então paulatinamente aumenta sua liderança (Figura 14).

Para o México, a ascensão global chinesa representa um desafio. Descobriu-se que se as capa-
cidades de exportação da China não tivessem tido qualquer alteração, a taxa anual de cresci-

mento nas exportações do México teria sido três pontos percentuais mais alta no começo dos

anos 2000 (Santiso, 2006b). Isso também se refletiu em uma projeção da Organização que

mostra o México como um dos poucos países da OCDE que está se preparando para suportar

a implementação por parte da China de compromissos com a OMC para todos os produtos e

setores de serviços selecionados (Greene et al., 2006). Embora o México pudesse ganhar no
setor de serviços, ele se prepararia para perder $ 192 milhões em lucros reais e em bem-estar.

Isso levou a dúvidas quanto ao modelo de exportação mexicano, que poderia ele próprio estar

em risco. As maquiladoras mexicanas - fábricas em sua maioria administradas por empresas

americanas, européias e asiáticas, fundadas desde a segunda metade da década de 1960 no
México, perto da fronteira com os EUA - são especializadas em manufaturas de baixo valor

agregado. Mas é exatamente esta a área em que a China pode produzir com custos até mais

baixos, e é possível que a competição chinesa possa levar a mudanças na estrutura atual de

exportações do México.
Tais medidas já foram adotadas em países como Cingapura, Taiwan e Coréia do Sul, que redu-

ziram suas exportações de bens manufaturados, maquinário e equipamento de transporte
(Blázquez-Lidoy, Rodriguez e Santiso, 2007). Como podemos ver na Figura 14, a competição

comercial do México com a China na verdade diminuiu de 2001 para 2005. Além disso, as re-

gulamentações do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) exigiram uma gra-



dual adaptação dos benefícios das maquiladoras, começando em 2001, o que fez que a produ-

ção das maquiladoras diminuísse (Engman, Onodera e Pinali, 2007). Tudo isso afeta as

exportações do México para os Estados Unidos e salienta a necessidade de avançar a competi-

tividade das empresas mexicanas.

O México possui uma vantagem significativa com a sua proximidade do mercado dos EUA. Está
claro que um maior investimento em infraestrutura e maior foco nas indústrias cujas entregas no

prazo estipulado são uma importante vantagem estratégica, seriam benéficos para o México.

Competição comercial
e oportunidade de
desenvolvimento

O crescimento da China e da índia teve
um impacto no relacionamento comercial1

dos países latino-americanos. Embora o
surto de exportações dos gigantes asiáti-
cos tenha causado certa apreensão, os re-
sultados deste estudo mostram que ele
representa uma ameaça muito pequena
para a maioria dos países da América La-
tina. Pelo contrário: existem grandes bene-
fícios, tanto diretamente, por meio de
maior comércio com a China e a índia,
como indiretamente, com os preços de
exportação lucrativos que seu rápido cres-
cimento ofereceu para os exportadores la-
tino-americanos.

Embora o crescimento da China e da
índia não seja uma ameaça imediata à
maior parte da América Latina, ele enfati-
za uma série de desafios que o continente
enfrenta. Um maior comércio com a China
e a índia pode aumentar as oportunidades
de exportação para grande parte dos paí-
ses latino-americanos, mas tais exporta-
ções provavelmente estarão concentradas
em commodities. Como resultado, surgirão
dúvidas quanto as maneiras de assegurar
uma diversificação contínua da economia

e administrar as rendas fiscais de modo a
se proteger da "doença holandesa". É im-
portante garantir que existam elos entre
os setores de exportação de commodities e
outras partes da economia e, em particu-
lar, encorajar a inovação dos produtos
exportados.

Para que os setores de non-commodity
prosperem, a competitividade deve aumen-
tar. No momento, uma das desvantagens
mais sérias das economias latino-america-
nas é a falta de infraestrutura adequada. A
inadequação do sistema portuário e das
redes rodoviária e ferroviária coíbe o po-
tencial para exportações. É necessário que
haja grande progresso aumentando-se o
investimento nesses setores, muito embora
tal investimento não esteja aparente no ho-
rizonte. Parte do problema está em uma
implementação inadequada de projetos e
regulamentação deficiente. Para o México e
os países da América Central, que são os
mais expostos à competição com a China e
a índia, é de grande importância criar uma
infraestrutura que possibilite o comércio
eficiente e assim capitalizar a grande vanta-
gem competitiva que possuem, isto é, sua
proximidade com a maior economia do
mundo, os Estados Unidos.

Tradução Juliana Lemos







Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 147-170, dez./ jan./ fev. 2009-2010.




