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A Sawgrass Mills é um ícone do consumismo. É o sexto maior shopping center nos Estados 
Unidos e o segundo destino turístico mais visitado da Flórida, atrás da Disneylândia. De cada 
três compradores no centro comercial, dois são turistas. Desses, quase 70% são latino-
americanos. 
 
"Os brasileiros e outros latino-americanos beneficiam-se da força de suas moedas, o que 
acelera os investimentos e gastos em Miami", diz João Medeiros, executivo-chefe do Itaú 
Private Bank International, instituição brasileira cuja sede nos Estados Unidos fica em Miami. 
 
"Recentemente também foi criada riqueza na América Latina, especialmente no Brasil, e as 
pessoas estão comprando e investindo, tendo uma segunda casa e usando Miami como centro 
para vários outros investimentos estrangeiros", acrescenta. 
 
Esse é o outro lado da segunda rodada de flexibilização monetária quantitativa na qual o 
Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) embarcou. Mesmo antes de quarta-feira 
passada, a perspectiva de o "helicóptero Ben" (em referência ao presidente do Fed, Ben 
Bernanke) inundar os EUA com liquidez havia desvalorizado o dólar e se disseminado pelos 
vizinhos ao Sul, de alto crescimento, fortalecendo suas moedas. 
 
A crescente classe média da América Latina aproveita a alta das moedas de seus países para 
comprar no exterior. Desde o início de 2009, o real brasileiro valorizou-se 39% em relação ao 
dólar; o peso chileno, 32%; e os pesos colombiano e uruguaio, quase 25% cada um. 
 
O ritmo de desvalorização do dólar é tal que muitas moedas latino-americanas voltaram, em 
termos reais, ao patamar em que estavam em meados dos anos 90, quando hordas de 
argentinos, brasileiros e venezuelanos costumavam irromper nos centros comerciais de Miami 
entoando o mantra "deme dos" ou, em português, "quero dois". 
 
"É ótimo. Adoro aqui. É a segunda vez que venho este ano e gostaria de voltar mais vezes 
desde que o real continue forte", diz Paola, de São Paulo, aferrada a sacolas de marcas como 
Polo Ralph Lauren, Burberry, Nike e outras lojas de grife, no Sawgrass Mills. 
 
Enquanto isso, mais à frente no mesmo corredor do centro comercial, Bárbara, de Bogotá 
(Colômbia), permitia-se um descanso na cafeteria Starbucks após várias horas de árduas 
compras. "Minha família e eu costumávamos vir aqui por um ou dois dias para comprar jeans e 
tênis na década de 90. Agora, podemos fazer algo parecido." 
 
Em vários aspectos, o que ocorre hoje é uma reversão do visto no fim da década de 90 e início 
dos anos 2000, quando a crise econômica regional e a desvalorização das moedas da América 
Latina, na época em sua maioria com câmbio fixo, tornavam impossível continuar com a 
tradição turística de Miami que os colombianos chamavam de "marmall", ir ao mar pela manhã 
e ao "mall" (shopping center) à noite. 
 
Agora, a maré virou. A combinação de dólar fraco, alto crescimento das economias latino-
americanas e crise no mercado imobiliário dos EUA não apenas traz os latino-americanos de 
volta a Miami, mas também lhes permite comprar de tudo, desde camisetas da Banana 
Republic até apartamentos na badalada área de South Beach. 
 
Essa tendência ascendente, no entanto, também representa problemas para a América Latina. 
A valorização das moedas da região, agora em sua maioria com regimes de câmbio fixo, em 
relação ao dólar e ao yuan chinês prejudica a competitividade de suas exportações industriais. 
Fomenta a ilusão de riqueza, motivando ocasionais alertas preocupados sobre o tipo de 
excesso de consumo que tantas vezes trouxe consequência desastrosas no passado. 
 
Para alguns, como Medeiros do Itaú, os governos da América Latina precisam aprender a lidar 
com a valorização cambial. "Historicamente, estamos acostumados a ter problemas com 



moedas fracas. Agora, o desafio será administrar os problemas associados a uma moeda forte. 
Houve, enfim, uma mudança de paradigma." 
 
Os governos não estão parados. Em outubro, para tentar restringir a valorização do real, o 
governo do Brasil elevou a 6% o imposto sobre investimentos externos em bônus. Embora 
Colômbia, México e Peru tenham evitado controles, seus bancos centrais começaram a intervir, 
comprando dólares, para moderar a alta de suas moedas. 
 
Ainda assim, com sua recém-descoberta prosperidade, os latino-americanos seguem indo ao 
norte para comprar. Alguns, como Paola, a consumidora brasileira, compram até propriedades: 
os preços imobiliários estão quase 50% mais baixos do que no pico em 2006 e 2007. A força 
da moeda é um incentivo adicional. "Há quatro meses, compramos um bom apartamento, 
muito bem localizado, perto da praia, por menos de US$ 90 mil", afirma. "Não dá para ser 
melhor que isso, em qualquer lugar." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 nov. 2010, Empresas, p. B6. 


