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O turismo e os negócios colocaram o país sobre uma onda de prosperidade que os 

especialistas estimam continuar em alta nos próximos anos. 

legendário aviador Antoine de Saint-Exupéry, 
autor do livro "O Pequeno Príncipe", dedicou às 
maravilhosas paisagens da Guatemala o maior 

elogio que se poderia imaginar: as inseriu nessa incrível 
obra de ficção, que, setenta anos depois de seu lançamento, 
continua cativando leitores de todo o mundo. 

Depois de ter sofrido um grave acidente, Saint-Exupéry 
passou uma etapa de sua recuperação em Antígua e 
no Lago Atitlán, e neles se inspirou ao idealizar um dos 
vulcões que aparecem em seu romance. É assim que 
a Guatemala inspira os espíritos sensíveis: é uma terra 
mágica, surpreendente, única. Além disso, essa pérola da 
América Central também conseguiu consolidar-se como 
um novo ímã para o investimento estrangeiro na região. 

A sustentabilidade democrática e a evolução 
macroeconômica do país se refletem em indicadores de 
prosperidade que, uma vez assentados os novos cimentos 
sociais e financeiros, prometem cristalizar um futuro cheio 
de esperança para essa nação cujo passado é marcado por 
uma luta diária contra os elementos. 

Não é exagero afirmar que a Guatemala é um dos países 
mais bonitos da América Latina. Com um território de 
108.889 quilômetros quadrados e uma população de 14,1 
milhões de habitantes, atualmente, o país apresenta um 
leque de cifras que, conjugadas, desenham um panorama 
excelente para o investimento. 

E, se a isso ainda somamos a estabilidade 
do governo de Álvaro Colom - eleito 
democraticamente depois de um processo 
eleitoral livre de qualquer suspeita - e 
o clima de segurança presente hoje no 
cotidiano da Guatemala, o cenário não 
poderia parecer mais promissor, dotando 
o país da disposição necessária para 
enfrentar a crise econômica mundial com 
mais sucesso do que muitos outros. 

Os produtos agrícolas mais importantes 
do campo "chapín" - gentílico popular que 
designa o guatemalteco - são o café (de fama internacional 
por causa de seu delicioso sabor), o algodão, a banana, o 
feijão, o milho, a cana-de-açúcar, o arroz, o trigo, as batatas, 
o tabaco, o cacau, uma variedade de legumes e as frutas. 

A pecuária é uma atividade importante, sobretudo a 
produção de leite. Também é farta a criação de carneiros 

Durante a posse do presidente da Colômbia 

para produção de lã, além de sua apreciada carne. A 
avicultura e a apicultura têm um lugar de destaque na 
produção nacional. A exportação está focada sobretudo em 
óleos essenciais, mel e legumes frescos. 

Um novo estilo de governo 
O governo da Guatemala manifestou absoluto respeito 
ao mandato constitucional que especifica que o Estado é 

quem garante a vida, a liberdade, a justiça, 
a segurança, a paz e o desenvolvimento 
integral das pessoas. Quanto à economia, 
a visão está baseada no bem-estar do ser 
humano. Essa mensagem de tranquilidade 
é a base do discurso público do presidente 
Álvaro Colom. 

Colom coloca a promoção do 
investimento estrangeiro direto em um lugar 
preponderante em sua agenda de trabalho, 
sem descuidar do aumento do investimento 
nacional e do desenvolvimento tecnológico 
e científico. 

Os incentivos ao turismo se multiplicaram: hoje se busca 
ressaltar o brilho da herança maia presente em todo o país. 
As belezas de áreas da fama de Antígua, Tikal ou do Lago 
Atitlán não opacam o encantamento com a extraordinária 
natureza encontrada em uma viagem ao interior do país, 
cheia de descobertas por toda a extensão de um riquíssimo 
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tecido socioambiental. As fantásticas praias banhadas pelo 
mar do Caribe começam a ganhar o papel relevante que 
sempre mereceram no conjunto da oferta nacional de 
lazer. 

Em 2009, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
da Guatemala foi de 0,6%. Um número que não seria 
digno de destaque por si só, mas que ganha relevância se 
comparado ao restante da América Latina, em um ano no 
qual praticamente todos os países do hemisfério ocidental 
registraram números vermelhos de crescimento. 

Tal resultado, portanto, é altamente positivo. E não é só: 
a projeção de crescimento do PIB para 2010 é de 2,5%, o 
maior da América Central. 

Esses números, ainda sob o contexto de uma economia 
em desenvolvimento, e sem esquecer os problemas 
endêmicos da nação, permitem falar de esperança. São, 
definitivamente, argumentos sólidos para confiar em um 
passo adiante no futuro, no curto e no médio prazos. 

Um exemplo: em junho de 2010, registrou-se um 
ingresso de divisas sob a categoria de remessas familiares 
de US$ 394 milhões, representando um aumento de 13,1% 
em relação a junho de 2009. Quanto ao comportamento das 
exportações, no primeiro semestre do ano estas cresceram 
18% em relação ao mesmo período do ano anterior, somando 
US$ 3,028 bilhões, contra US$ 2,565 bilhões nos primeiros 
seis meses de 2009. 

O crescimento da entrada de divisas geradas pelos 
principais produtos de exportação foi de 24% no primeiro 
semestre, com destaque para o aumento de 107% na 
exportação de açúcar. Além disso, as exportações ao restante 
da América Central aumentaram 92,5% na primeira metade 
de 2010, em relação ao mesmo período de 2009. Uma boa 
notícia para compensar os danos causados pela tempestade 
tropical Agatha e a erupção do vulcão Pataya. 

E não é só: em 2009, a Guatemala foi, junto de Brasil 
e Peru, a única nação americana com crescimento 

quantificável. Com uma população de 14,1 milhões, um 
notável incremento da capacitação profissionalizante e 
reservas monetárias internacionais de US$ 5,8 bilhões, a 
nação guatemalteca acaba de receber um reconhecimento 
internacional da agência de classificação Moody's, que 
coloca a Guatemala no nível bal (estava em ba2), o que 
supõe um incentivo direto ao investimento estrangeiro. 
Isso, vale destacar, em um ano em que a Moody's 
não promoveu muitos aumentos de classificação. O 
desempenho macroeconômico conservador e consistente 
da administração de Colom, o baixo déficit fiscal, uma sólida 
trajetória de pagamento da dívida comercial e o baixo nível 
de endividamento em relação ao PIB são as bases para essa 
melhora de classificação. Recentemente, a Fitch Ratings 
também destacou a estabilidade econômica guatemalteca, 
e a Standard & Poor's ratificou a categoria BBB para o país 
na seção Transfer & Convertibility Assesments. 

A meta para 2013 é atrair US$1,512bilhão (1,2bilhão de 
euros) em investimento estrangeiro direto, que, junto de um 
investimento doméstico de US$ 10,65 bilhões (8,46 bilhões 
de euros), equivaleria a 25% do PIB. Para concretizar essa 
meta, o país conta com um marco legal tranquilizador: não 
se contemplam expropriações e não há nenhuma forma de 
discriminação entre investimento estrangeiro e doméstico, 
com total liberdade de movimento de capital e distribuição 
de dividendos. 

Além do foco natural nos Estados Unidos, nos vizinhos 
regionais e na União Europeia, a Guatemala se abre a novos 
sócios comerciais e de investimento, como o Brasil. Em 
maio deste ano, os gigantes empresariais brasileiros Zigma e 
Patris Holding Group abriram um canal de intercâmbio com 
empreendedores guatemaltecos. Também há intercâmbios 
com a Colômbia (negocia-se um tratado de livre comércio 
com a nação presidida por Juan Manuel Santos) e com 
a China, e um aumento notável no impacto do turismo 
médico, para o qual a Guatemala conta com uma grande 



gama de alternativas. 
Os movimentos em infraestrutura impulsionados pelo 

governo de Colom nos últimos dois anos são notáveis. Esta 
última primavera marcou a colocação da pedra fundamental 
da termoelétrica Escuintla, a 80 quilômetros da capital, da 
empresa Jaguar Energy, subsidiária do gigante texano AEI. 
O investimento supera os US$ 700 milhões (560 milhões 
de euros), e estima-se que a planta esteja pronta para 
operar em 2013, com geração de 300 MW destinados ao 
abastecimento local, além da redução da dependência de 
derivados do petróleo. 

Essa é outra iniciativa surgida no calor do DR-CAFTA, 
acordo de livre comércio entre Estados Unidos, América 
Central e República Dominicana, que entrou em vigor 
no verão de 2006. Outros investimentos importantes 
foram direcionados à construção das estradas Franja 
Transversal do Norte, Corredor del Polochic e Eje 
Econômico del Pacífico. 

Foco no trabalho social 
Essa realidade promissora não faz o governo de Colom fechar 
seus olhos para a problemática social existente, bem como 
para a luta contra a pobreza. O Conselho de Coesão Social 
(CCS), que nasceu sob a coordenação da primeira-dama, 
Sandra Torres, e que desde abril está sendo administrado 
pelo próprio presidente, tem-se configurado como uma 
revolução, com a polêmica que implica enfrentar vento e 
maré para levar adiante uma iniciativa desse calibre. 

Sandra Torres de Colom adotou como causa pessoal 
a batalha contra a desigualdade social e desenvolve 
programas para atender prioritariamente as necessidades 
da população mais carente: primeira infância, mulheres 
da área rural, terceira idade e deficientes físicos. Buscam-
se soluções autossustentáveis, que partem dos 177 
municípios designados pelo Ministério de Planejamento 
e Programação da Presidência (Segeplan, na sigla em 
espanhol), com os objetivos-chave de combater a pobreza e 
o subdesenvolvimento. 

Além disso, a primeira-dama é fundadora da Coordenação 
Nacional da Mulher da U N E , que conta com mais de 30 
mil mulheres afiliadas, entre indígenas, ladinas (mestiças), 

garinufas (descendentes de africanos) e xincas (ameríndias 
da família maia). Consciente de que a pobreza e a pobreza 
extrema também chegam à área urbana, também se 
encarrega de obras sociais, políticas, programas e projetos 
destinados à infância e à adolescência, por meio do 
Ministério de Obras Sociais da esposa do presidente (Sosep, 
na sigla em espanhol). 

Outros trabalhos de Sandra Torres de Colom na área de 
assistência social são os programas Minha Família Progride 
(transferência monetária condicionada), Escolas Abertas 
(jovens moradores em áreas periféricas em situação de risco), 
Bolsas Solidárias (alimentação), Você Pode (alfabetização); 
Restaurantes Solidários, combate à mortalidade materna e 
estratégia de segurança alimentar e nutricional. 

As ações acontecem mais rapidamente que as palavras, 
mesmo que, às vezes, as causas sejam impopulares e a oposição 
decida usar canais abertos para atacar a solidariedade desses 
programas. No mês de junho, a primeira-dama inaugurou 
a sede do programa Minha Família Progride na cidade 
de Guastatoya, onde serão atendidos os beneficiários dos 
povoados de San Agustin Acasaguastlán e Sanarate. 

Sandra também ofereceu apoio à reconstrução 
dessa região depois da tempestade tropical Agatha, 
principalmente para as comunidades onde 50 famílias 
foram afetadas, famílias às quais ofereceu teto e melhoria 
de suas condições básicas de vida. É uma cena que se repete 
todo o ano no país. 

Roberto Alejos, soma e segue 
Presidente do Congresso há dois anos, Roberto Alejos é 
uma figura emergente no panorama do país. Advogado, 
empresário, professor universitário, ele colaborou 
decisivamente na elaboração do texto constitucional 
vigente e é um reputado assessor internacional em temas 
de desenvolvimento, com doutorado em Negociações 
Internacionais por Harvard. 

Roberto Alejos é uma pessoa clara, sem medo das 
consequências de suas decisões e de retidão provada, tendo 
um papel primordial na luta contra a corrupção. No mês de 
julho, participou da 3a Conferência Mundial de Presidentes 
de Parlamentos, promovida em Genebra. Suas palavras 



refletem firmeza... e a diplomacia que sua experiência 
internacional lhe conferiu. 

"Elevo meu enérgico protesto contra as constantes 
violações aos direitos humanos cometidas diariamente 
dentro do contexto migratório vivido hoje no mundo. Com 
especial ênfase, dirijo este protesto contra a questionada Lei 
do Arizona, que afeta cidadãos de toda a América Latina. 
Com a mesma energia com que rechaçamos a chamada Lei 
do Arizona, reconhecemos e apoiamos as ações de oposição 
do próprio presidente do país que a emitiu." 

Biodiversidade 
A biodiversidade nacional é um presente para os sentidos. 
Há florestas tropicais onde os amantes da natureza podem 
encontrar de tucanos a jaguares. Não se pode deixar de lado 
as dezenas de povoados coloniais, com igrejas e parques, 
dotados de personalidade própria e elementos diferenciais 
marcados pelas montanhas, o clima e o entorno. A 
Guatemala possui 37 vulcões, ao menos quatro dos quais 
se demonstram ativos nos últimos cinco anos. 

Entre os abundantes recursos florestais, por sua vez, 
brilham as florestas de pínus, carvalhos, abetos e ciprestes. 

A belíssima região de Petén possui madeiras nobres como 
a caoba, o pau-rosa, o cedro, o "zapotillo", o "chícozapote", 
e as curiosíssimas seringueiras. Em Petén, obtém-se a 
matéria-prima que se exporta aos Estados Unidos para 
a fabricação das melhores gomas de mascar. Também 
se obtém a "corteza de cinchona", madeira mais leve 
do mundo, empregada na fabricação de produtos em 
diversos segmentos, como salva-vidas, em aeromodelismo 
e embalagens. 

Não se pode esquecer de que na cosmopolita capital 
podem se encontrar todas as comodidades próprias de uma 
grande cidade. Pontos tão superlativos como o famoso Mapa 
em Relevo, o Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia e 
o magnífico zoológico são pontos de visita 'sine qua non. 

A jade é a única referência na bagagem de tesouros 
nacionais de brilho mágico. Também merece essa 
classificação a obra de Carlos Mérida, pintor "chapin" mais 

reconhecido internacionalmente, amigo de Diego Rivera 
em sua fase de muralista e, sem dúvida, o farol que guia 
muitos artistas guatemaltecos do último século. 

Jade, a joia do artesanato "guate" 
Guatemala e Birmânia são as duas grandes produtoras 
mundiais de jade. No caso guatemalteco, essa pedra 
preciosa é muito usada no artesanato e tem grande presença 
na oferta comercial e turística do país, especialmente 
na fantástica cidade de Antígua. A jade guatemalteca é 
encontrada em várias cores. Os maias usavam a jade preta 
em suas cerimônias de magia. 

O verde-claro era a cor indicada para abrir as portas 
do além, depois da morte. Jades dessa cor também são 
encontradas em túmulos e em colares, tigelas de cozinha 
e outros utensílios. Era tão valorizada que se costumava 
colocar uma pequena peça de jade embaixo da língua 
de uma pessoa morta. Outra cor muito procurada dessa 
pedra é o jaguar (verde-escuro com pintas pretas), 
pelas qualidades que a tradição lhe atribui como amuleto 
de boa sorte. 

Assim, a Guatemala é, definitivamente, um país que segue 
em frente com humildade, consciente de seus problemas e 
dedicado à solução dos mesmos, centrado numa progressão 
geométrica da otimização de seus recursos e atividades. É 
um sócio com potencial de levar incalculáveis benefícios 
para quem decida se envolver nesse processo. O presente é 
a esperança, e o futuro lhe pertence. 
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