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6%
é o crescimento 

anual da demanda 
interna, frente aos 

3% antes de Evo

A instabilidade política nas pla-
nícies orientais – região controlada 
pela oposição – continua a afetar um 
presidente que é popular no resto 
do país. Há dúvidas quanto à pos-
sibilidade de manutenção do fluxo 
de investimentos estrangeiros, em 
razão da instabilidade política. Adi-
cionalmente às incertezas, os Estados 
Unidos revogaram as preferências 
comerciais para a Bolívia.

Apesar disso, a economia do país 
tem crescido sistematicamente desde 
que Evo Morales chegou à presidên-
cia, em 2006. A média anual de cres-
cimento em seu governo é de 5,2%, a 
taxa mais alta dos últimos 30 anos. 
Grande parte dela se deve aos pre-
ços das commodities, mas a Bolívia 
também soube aproveitar melhor a 
bonança que outros países da região. 
Parte disso por causa da nacionaliza-
ção da indústria de hidrocarbonetos, 
em 2006, uma polêmica medida que 
obrigou as companhias petrolíferas 
que operavam no país a renegociar 
os royalties que pagavam ao governo, 
aumentando a participação do Estado 
no setor de 20% para 80%. 

“Antes, o dinheiro ia embora”, diz 
Luis Arce Catacora, ministro de Eco-
nomia e Finanças da Bolívia. Isso explica a maior parte do 
aumento de receitas fiscais nos últimos anos, que, hoje, 
representam 20% do PIB, comparadas à média de 18,7% do 
governo norte-americano nos últimos 40 anos. E o governo 
boliviano dedicou-se a poupar grande parte desses recursos. 
Em 2008, as reservas internacionais equivaliam a 41% do PIB 
e, hoje, chegam a US$ 8,4 bilhões, aproximando-se de 47% do 
produto nacional. “Hoje, em termos relativos ao PIB, a Bolívia 
tem reservas comparáveis às da China”, afirma Gabriel Torres, 
analista da agência classificadora de risco Moody’s. 

Mark Weisbrot, codiretor do Center for Economy and 
Policy Research, um think tank com sede em Washington, 
considera que a Bolívia tomou a melhor decisão: “O governo 
já havia implementado um oportuno programa de obras 
públicas quando estourou a crise. Manteve-o e acrescentou 
recursos para estimular a economia”. Em 2008, injetou-se 
o equivalente a 6% do PIB em desenvolvimento da infraes-
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trutura, em obras públicas e incentivos 
ao consumo. No ano passado, os gastos 
subiram para 10,1% do PIB.

Depois veio outra diretriz macroeco-
nômica que deu resultados. O governo 
tomou a decisão impopular de manter 
um sistema de banda cambial. O go-
verno trabalhou para criar confiança 
na moeda local (o boliviano) e a regula-
mentou de forma a convencer os agentes 
econômicos a desdolarizar parcialmente 
as transações. A inflação aumentou pon-
tualmente em março de 2008, mas o go-

verno resistiu às pressões para reduzir o ritmo de crescimento, 
apostando que se tratava de um choque externo causado, 
principalmente, pela alta dos preços da energia – e ganhou 
a aposta. Hoje, a inflação está em 0,8%, e a dívida pública 
baixou de 84% do PIB, em 2003, para 37%, em 2010.

inFormALidAdE PErsistE
Ainda que não seja fácil obter cifras, é preciso levar em conta 
também o setor informal da economia. Estima-se que ao 
menos US$ 800 milhões dos US$ 5 bilhões que a Bolívia im-
porta anualmente sejam bens contrabandeados. E a isso se 
soma o narcotráfico. A produção de coca foi, por décadas, uma 
constante na economia boliviana, e o governo de Morales 
reconhece que se trata de uma batalha contínua. 

A Bolívia é o terceiro produtor de coca do mundo e os hec-
tares destinados ao cultivo da folha aumentaram desde que 
Evo Morales assumiu a presidência. Entretanto, a alta – que, 

A o final de 2009, o ano de maior retração econômica 
mundial em décadas, o país mais pobre da América 
do Sul, governado por um presidente de retórica es-

querdista, recebia elogios do Fundo Monetário Internacional 
(FMI). No ano passado, a economia boliviana cresceu 3,4%, a 
mais alta taxa de todo o continente americano. Em 2008, ha-
via registrado um forte desempenho, de 6,1%. Eis que a Bolívia 
se transformou no aluno mais aplicado do bloco de países que 
compõem a Alba (Alternativa Bolivariana para a América 
Latina), liderada pela Venezuela de Hugo Chávez.

O país, que luta para deixar a condição de mais pobre da 
América do Sul – alguns estudiosos indicam que já teria supe-
rado o Paraguai em renda per capita –, teve um surpreendente 
desempenho econômico, que resultou de uma combinação 
de sorte, engenhosidade administrativa e uma sólida ges-
tão fiscal, apesar dos estímulos concedidos ao consumo e à 
produção. 

Quando a economia mundial começou a cambalear, em 
2008, a Bolívia poderia ter entrado em colapso. Os baixos 
preços das matérias-primas eram uma péssima notícia para 
um país que obtém com elas 80% de seus recursos. Além dis-
so, sua segunda maior fonte de arrecadação são as remessas 
recebidas do exterior, que sempre caem quando há recessão 
nos países desenvolvidos. Um em cada quatro bolivianos vive 
fora do país, o que significou US$ 1,023 bilhão em remessas 
para suas famílias, em 2009 – o equivalente a 5,8% do PIB, a 
proporção mais alta da América do Sul. 
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neste ano, foi de 1% – é mínima, se 
comparada a de Peru e Colômbia, 
os maiores produtores de coca do 
mundo. Um estudo da ONU afirma 
que a política de controle praticada 
por Evo Morales está mostrando 
resultados, levando a uma diversi-
ficação dos cultivos.

Mesmo os maiores opositores 
de Evo Morales reconhecem seus 
acertos. “Considero que a economia 
boliviana passa por seu melhor momento desde a crise do ano 
2000”, diz Javier Herrera, deputado por Santa Cruz de la Sierra, 
do partido Convergência Nacional.

“O verdadeiro motivo de nosso crescimento não é o boom 
das matérias-primas”, afirma Arce, ministro da Economia. 
A demanda interna está crescendo ao sólido ritmo de 6% ao 
ano, acima dos 2% ou 3% que ocorriam antes de Evo Morales 
assumir a presidência. O governo também estimulou o setor 
produtivo. Em  2007, criou o Banco de Desenvolvimento Produ-
tivo, que, no ano passado, ofereceu pequenos empréstimos, de 
US$ 10 mil, em média, para cerca de 15 mil pequenos produto-
res. Também há a Empresa de Apoio à Produção de Alimentos 
(Emapa), que oferece créditos sem juros e compra mercadorias 
diretamente dos pequenos e médios produtores, que são logo 
revendidas ao restante da população. Os resultados foram um 

aumento de 17% na superfície plantada por 
pequenos e médios agricultores e maior 
estabilidade de preços do açúcar, do arroz 
e de outros produtos da cesta básica.

o novo ouro
O futuro dourado da Bolívia talvez tenha 
cor prateada. O impressionante Salar de 
Uyuni é a maior extensão de sal do mundo 
e contém metade das reservas conheci-
das de lítio, o principal componente das 
baterias para veículos elétricos. Trata-se 
de um mercado que, nos próximos dez 

anos, deve ter um crescimento 
exponencial – e que pode vir a 
ter um peso ainda maior do que 
o do gás natural na economia 
boliviana.

“Temos grandes esperanças 
com o lítio, porque pertence ao 
povo boliviano”, diz Marcelo 
Castro, chefe de operações da 
planta-piloto localizada às mar-
gens do salar. Segundo a nova 
Constituição do país, a explora-

ção de lítio não pode ser vendida a empresas estrangeiras. A 
construção da planta está quase pronta e prevê que o carbo-
nato de lítio – a matéria-prima das baterias – seja produzido 
a partir do próximo ano. “Mas já não queremos ser meros 
exportadores de matérias-primas. Vamos nos industrializar 
para assegurarmos plenamente a utilidade de nossos recur-
sos naturais”, diz Castro. 

O governo planeja produzir os compostos químicos 
de maior valor agregado, usando o lítio metálico, e algum 
dia, inclusive, as baterias e os veículos – um sonho de longo 
prazo. As autoridades dizem que estão dispostas a trabalhar 
apenas com empresas estrangeiras que se aliem ao Estado. 
Alguns economistas temem que esta atitude possa espan- 
tar os investidores e que, ao cabo, as imensas reservas de lítio 
permaneçam pouco exploradas. 

ExtrAção dE Lítio no 
sALAr dE uyuni E 

Produção dE cocA: duAs 
FAcEs dA EconomiA

Em 2007, o governo 
criou o Banco de 

desenvolvimento 
Produtivo, que 

ofereceu crédito a 15 mil 
pequenos produtores
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 391, p. 48-50, set. 2010.




