
AL avança 6% em 2010, mas vai desacelerar no próximo ano, diz Cepal 
 
A economia latino-americana mostrou uma grande recuperação após a queda do ano passado 
e encerrará 2010 com uma expansão de 6%, melhor do que esperado anteriormente pela 
agência das Nações Unidas para a América Latina e Caribe, a Cepal.  
 
Esse crescimento se dará graças sobretudo às medidas contracíclicas adotadas por governos 
da região durante a crise internacional que teve seu auge no ano passado. 
 
Entretanto, a expansão será mais moderada em 2011, ano em que está previsto um 
crescimento de 4,2%, devido a um menor impulso da demanda pública, segundo a Cepal. 
 
"Após a queda de 1,9% em 2009 por efeitos da crise, a Cepal prevê um crescimento de 6% na 
América Latina e no Caribe, graças à recuperação econômica que a maioria dos países 
demonstrou", aponta o relatório.  
 
A comissão elogiou o resultado das medidas contracíclicas adotadas por vários países contra os 
efeitos da crise econômica internacional. Indicou que essas medidas tiveram efeito positivo 
sobre os empregos, o que diminuiu a desemprego para 7,6% e "melhorou a qualidade dos 
postos de trabalho gerados".  
 
A inflação, porém, teve um aumento de 4,7% em 2009 para 6,2% em 2010, explicada pelo 
"comportamento internacional dos produtos básicos" na região.  
 
Para 2011, no entanto, "o crescimento econômico deverá diminuir para 4,2% pela incerteza 
em nível internacional", diz a Cepal. 
 
"Diversos fatores geraram um cenário menos otimista na economia internacional, o que, 
somado a um menor impulso sobre a demanda proveniente das políticas públicas e a um 
estreitamento da capacidade produtiva ociosa, fazem com que ocorra um menor crescimento 
da região em 2011, de 4,2%", explicou a comissão. 
 
O Paraguai, com uma expansão de 9,7%, liderará o crescimento em 2010, seguido de Uruguai 
(9%), Peru (8,6%), Argentina (8,4%) e Brasil (7,7%). A Venezuela deve registrar contração 
novamente este ano, só voltando a crescer em 2011. 
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