


UM DIA ANTES de tomar posse para o 
segundo mandato, no dia 22 de janeiro pas
sado, o presidente boliviano Evo Morales 
foi às ruínas de Tiahuanaco, local sagrado 
da cultura andina, para receber o "bastão 
de mando", símbolo de poder segundo a 
tradição. A cerimônia, que incluiu banhos 
de flores e oferendas para a "Mãe Ter
ra", Pacha Mama, foi feita também para 
agradecer à sabedoria dos espíritos pelas 
conquistas do mandato anterior. 

Evo Morales tem mesmo muito a 
agradecer. Sua reeleição com 64% dos 
votos se deve, segundo alguns, ao fato de 
que a economia vai bem, obrigada. O país 
cresceu, em média, 5,2% ao ano desde 
2006, segundo o Center for Economic 
Policy Research (CEPR), de Washington, 
e o Produto Interno Bruto (PIB) dobrou, 
desde 2004, chegando a 19 bilhões de dó
lares, atualmente. O PIB per capita pulou 
de 876 dólares para 1.733 dólares. 

Além disso, no ano passado, a Bolívia 
parece ter tido o maior crescimento no 
continente: estima-se que tenha ficado 
entre 2% e 3% (contra 0,7% negativos 
no Brasil, por exemplo). De acordo com 
a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal), o crescimento 
boliviano em 2010 será de 4,5%. E o Fun
do Monetário Internacional (FMI) elogiou 
a Bolívia em um relatório publicado em 

janeiro. Parabenizou as autoridades bolivia
nas "pela administração macroeconômica 
sensata e pelas políticas eficientes contra 
os impactos da crise global". 

Os bolivianos mais pobres concor
dam: "Você já viu aqui em volta? Viu as 
casas, que pobreza, a rua sem asfalto?", 
perguntava, na manhã das eleições, Júlia 
Salaba Quispe, descendente aimará, em 
uma escola pública de El Alto, município 

pobre da periferia de La Paz. "Evo tem 
que ganhar. É o único que nos dá dinheiro, 
os outros não davam nem um centavo!". 
Até 2008, essa mulher de 51 anos ganhava 
a vida vendendo verduras na rua. Desde 
então, seus três filhos passaram a receber 
a bolsa Juancito Pinto — um incentivo de 
200 bolivianos (cerca de 50 reais) por mês 
para permanecerem na escola. 

Outro eleitor apoia: "Evo Morales é o 
que ajuda mais. Não roubou os recursos 
naturais e nos ajuda com dinheirinho", 
diz Benjamin Mani, de "quase 60 anos, 
acho". Ele recebe 200 bolivianos por mês 
por meio do Renta Dignidad, destinado a 
idosos empobrecidos. Além disso, faz bico 
como pedreiro. 

A raiz dessas mudanças, na avaliação de 
alguns especialistas, está na principal pro
messa de campanha de Morales em 2005: 
a nacionalização dos hidrocarbonetos. "A 
nacionalização expandiu muito o orça
mento governamental. Eles tinham um 
grande programa de estímulo e tomaram a 
decisão de fazer isso no tempo certo, bem 
quando a crise econômica mundial estava 
começando", explica Mark Weisbrot, 
diretor do CEPR (organização próxima 
do ex-presidente norte-americano Jimmy 
Carter). Desde 2004, a receita proveniente 
dos hidrocarbonetos pulou de 5,6% do 
PIB para 21,1% em 2009, aumentando a 
receita governamental em quase 20 pontos 
percentuais, para 44,3% do PIB. 

"A velha regra da ortodoxia econômica, 
de que a coisa mais importante que um 
governo pode fazer é atrair investimentos 
externos a qualquer custo, simplesmente 
não é verdade", diz Weisbrot. "Com a 
nacionalização, houve queda dos investi
mentos (externos), mas, mesmo assim, 
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a Bolívia teve seu maior crescimento das 
últimas três décadas". 

As mudanças no setor público foram 
contundentes. Os gastos governamentais 
pularam de 34% em 2005 para 45,1% do 
PIB em 2008, sendo uma parte deste gasto 
relacionada a investimentos, que subiram 
de 6,3% em 2005 para 10,5% do PIB em 
2009. "A maior parte foi investimento em 
infraestrutura", diz Weisbrot. "Isso ajudou 
no aumento da formação de capital, que 
passou de 13% em 2005 para 17,2% em 
2008". 

Uma parte do crescimento econômico 
se deveu ao aumento dos preços mundiais 
do petróleo e do gás, em 2008. A "nacio
nalização" teve um caráter midiático e limi
tado: tratou-se, na verdade, de um acordo 
"duro" para a renegociação dos contratos 
de exploração do petróleo, atribuindo ao 
Estado parte da propriedade das petrolei
ras. Sim, elas foram indenizadas. 

Não houve, no entanto, uma mudança 
de modelo para a indústria de hidrocarbo
netos - a prioridade da Bolívia continuou 
e continua sendo a exportação do gás e 
do petróleo, enquanto importa diesel e 
gás de cozinha. Assim, os lucros com a 
exportação continuam nas mãos das mes
mas multinacionais: a Repsol, a Petrobras, 
a British Gas e a Total. 

Mas o aumento drástico da renda do 
Estado nesse negócio fez diferença. Nos 
bolsos públicos e nos privados. Até hoje, 
a Câmara Boliviana de Hidrocarbonetos, 
associação de empresários, não se con
formou. Diz que o novo regime é "muito 
duro": a parte que cabe às empresas nessa 
renda baixou de 67% para 30%. 

POUCO EMPREGO 
Mais da metade dos bolivianos — 57% 
- vive abaixo da linha da pobreza. Nos 
últimos anos, a política de assistência social 
expandiu-se, e hoje mais de 2 milhões, 
quase um quarto da população, recebem 
algum tipo de bônus. Eles são a base da 
"revolução" apregoada pelo evismo. Em 
2006, 62% da população eram pobres e 
36,7% eram extremamente pobres. Desde 
então, ambas as taxas caíram cinco pontos 
percentuais, segundo o ministério de Pla
nejamento do Desenvolvimento. 

Para o pesquisador Osvaldo Kacef, da 
Cepal, as políticas sociais são a única saída 
no momento. "O tipo de produção em 
que o país se especializa — petróleo, gás, 
minerais - tem produtividade alta, mas não 
gera muito emprego. A maior parte dos 
empregos ainda está em áreas com menor 
produtividade e com menor renda [...] A 
política é bem-sucedida porque permitiu 

ao país não apenas crescer, mas também 
diminuir a pobreza. E Evo Morales repre
senta certa reivindicação de grande parte 
dessa população", diz. 

Morador de um casebre de blocos 
avermelhados na montanhosa cidade de El 
Alto, o jovem Juan Saire, de 22 anos, assina 
embaixo. Ele diz que tem tido muito mais 
trabalho nos últimos anos. É que, no muni
cípio pobre, obras públicas de novas escolas 
e de hospitais trouxeram mais trabalho para 
ele, que é ajudante de pedreiro. Por isso, pela 
primeira vez, o rapaz decidiu registrar-se e ir 
às urnas. "Evo está colocando a Bolívia de 
pé, não estamos mais de joelhos". 

Ainda hoje, a Bolívia não tem uma rede 
viária digna desse nome. Andar pelas estra
das bolivianas é uma aventura. A maioria 
delas não tem pavimentação, são estreitas 
e tortuosas, beirando abismos de até 3 mil 
metros. Uma viagem de 500 quilômetros 
demora 15 horas sacolejantes. Todos os 
meses, dezenas morrem em acidentes. 

O governo fez empréstimos para 
construir uma rede viária visando integrar 

os territórios nacional e ultranacional. 
Serão cinco corredores ligando os ocea
nos Pacífico e Atlântico. Pouca coisa foi 
concretizada, mas algumas obras estão em 
andamento. A estrada que liga Potosí ao 
município turístico de Uyuni, por exemplo, 
está sendo asfaltada desde 2007, mas so
mente metade da obra foi concluída. 

O plano de governo de Evo Morales 
prevê, ainda, impulsionar a industrialização, 
incluindo uma planta em Cochabamba, 
região central do país, para converter gás 
liquefeito em diesel e processar amoníaco 
e ureia. Outros projetos incluiriam uma 
siderúrgica e três novas hidrometalúrgicas 
para explorar cobre em La Paz e zinco em 
Oruro e Potosí. 

Enfim, a menina dos olhos do gover
no: produzir e industrializar o lítio — a 
"esperança não só para a Bolívia como 
para todos os habitantes do planeta", nas 
palavras de Morales. 



O governo boliviano pretende, ainda, 
ser o quinto país da América Latina a 
possuir um satélite próprio no espaço, 
que será batizado de Tupac Katari, em 
homenagem ao líder indígena que desa
fiou a coroa espanhola, no século XVIII. 
A Bolívia levantou parte dos 13 bilhões 
de dólares necessários e está buscando 
conseguir o financiamento do restante por 
organismos e investidores internacionais. 
Por ora, pouco saiu do papel. 

FIM DA DÍVIDA 
Outro grande êxito de Morales foi a redu
ção da dívida externa — de 51,7% do PIB 
em 2005 para 14,1% em 2009. Segundo o 
CEPR, isso se deve à participação da Bolívia 
nos Países Pobres Fortemente Endividados, 
programa do Banco Mundial criado em 
1996. Em 2006, o Banco Mundial cancelou 
uma dívida da Bolívia de 1,52 bilhão de 
dólares, e o FMI outra de 321 milhões de 
dólares. Em 2007, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) cancelou uma 
dívida de 1 bilhão de dólares. 

O CEPR também vê na "boa condução 
da economia" o motivo para a redução da 
dolarização, de 71% para 44%. "Muito 
disso veio da restauração da confiança no 
sistema financeiro, que é consequência do 
crescimento estável, da estabilidade política 
e da acumulação de reservas internacio
nais", diz Weisbrot. 

Mas o economista considera a acumula
ção de reservas exagerada. "É superior à da 
China, se comparada ao tamanho da econo
mia. Não há razão. Isso significa deixar de 
lado oportunidades de crescimento". 

Mobilização: indias pobres esperam a vez 
de votar em La Paz, à direita; em El Alto, 
abaixo, populares exibem seu orgulho cívico 
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Para Ovaldo Kacef, "há limitações 
institucionais, como falta de capacitação 
e ausência do Estado em muitas regiões, 
o que afeta a possibilidade de gastos. Isso 
requer um novo desenho institucional". 

FALTA PROJETO 
Mais do que limitações institucionais, Weis-
brot elogia as ações do governo boliviano, 
mas vê uma "falta de projeto de desen
volvimento a longo prazo". Para ele, "só 
vai acontecer um salto econômico, como 
aconteceu na China ou na Coreia do Sul, 
se [os bolivianos] tiverem uma verdadeira 
estratégia de desenvolvimento". Mesmo 
assim, a perspectiva do CEPR é otimista. 
"Pelo menos, o país vai avançar, reduzir a 
pobreza e melhorar a educação se continu
ar mantendo isso como prioridade". 

Depois de derrotar a oposição, o go

verno Morales passa pelo desafio de tentar 

atrair o apoio do empresariado. No seu 

discurso de posse, deixando de lado o tom 

de confronto que foi a marca do primeiro 

mandato, o indígena chamou a classe mé

dia para participar do projeto de governo. 

"Temos de implementar uma economia 

diversificada e, para tanto, necessitamos 

de milhares de quadros especializados e 

da participação dos empresários. A riqueza 

gerada será distribuída entre os empresá

rios, camponeses e operários", declarou o 

vice-presidente Álvaro Garcia Linera. 
A coisa é um pouco mais complicada 

porque, além dos ressentimentos e do 
ódio racial, que se acentuou durante o 
governo, em pouco mais de um mês o 
governo deu mostras de querer manter 
o controle sobre a economia, o que 
desagrada muito à elite boliviana e aos 
investidores internacionais. Em janeiro, 
foi anunciado o fim das pensões priva
das — todas devem ser controladas pelo 
Estado. Gigantes do mercado, como o 
BBVA e a AFP Futuro terão que deixar 
a banca. Além disso, o governo anunciou 
a intenção de nacionalizar ferrovias e três 
hidrelétricas. 



É com esse discurso que a adminis-
tração de Evo tem "sentado com as em
presas" para uma "reaproximação", nas 
palavras de Osvaldo Kacef. As reações 
são, mistas. 

RIQUEZA ENORME 
Por exemplo, Argentina e Brasil iniciaram 
projetos de exploração de suas próprias 
reservas de gás (no nosso caso, na Ama
zônia), mas, ao mesmo, tempo garantiram 
que pretendem continuar comprando-o do 
país vizinho. A espanhola Repsol garantiu 
que vai investir 1,5 bilhão de dólares na ex
ploração do gás boliviano. Mas a japonesa 
Toyota aparentemente desistiu do lítio boli
viano, interessando-se pela Argentina. 

De qualquer maneira, muito do apoio 
ao projeto de Evo vai depender da con
tinuidade da estabilidade política, do alto 
preço das commodities e das ainda exce
lentes oportunidades que o país oferece. 
"É como se, de repente, a Bolívia, um 
país pobre, com muitas necessidades insa
tisfeitas, tivesse se dado conta de que está 
sentada sobre uma quantidade de riqueza 
mineral enorme ainda inexplorada", resu
me Kacef. É nisso que aposta o evismo: 
se o negócio for lucrativo, seja como for, a 
classe empresarial vai seguir em frente. 
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