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O Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) foi o pri-
meiro a dizer que este seria o
“decênio da América Latina”.
Depois, foi a revista “The Econo-
mist” a se apropriar da ideia, en-
tão repetida por incontáveis
apologistas e especialistas.

Nada como um pouco de cres-
cimento econômico para fazer
salivar os expertos. E a América
Latina, de fato, está crescendo:
6% no ano passado e 4,75% em
2011, segundo estimativa do Fun-
do Monetário Internacional
(FMI). Em comparação com os
resultados bem menos animado-
res das últimas três décadas, pa-
rece quase uma velocidade de de-
colagem e, se considerarmos ain-
da o deprimente desempenho re-
cente da América do Norte e Eu-
ropa, o ritmo da economia da re-
gião chega a ser supersônico.

Os mercados de valores da
América Latina têm experimen-
tado um marcado crescimento
desde o início da crise, assim co-
mo os preços dos imóveis nos
poucos países que complicam
dados sobre o mercado de habi-
tação. Não é de estranhar que
tanta gente está entusiasmada
com as perspectivas.

A impressão sobre a América
Latina foi igualmente otimista
no início da década de 1980. Ha-
via abundância de crédito ban-
cário dos Estados Unidos e paí-
ses como Argentina, Chile e
Uruguai estavam crescendo ra-
pidamente, mas então Paul Vol-
cker (presidente do Fed, o ban-
co central americano) elevou as
taxas de juros, os dólares volta-
ram para casa, a maioria dos paí-
ses não pagou suas dívidas e os
anos 1980 acabaram se conver-
tendo na “década perdida” pa-
ra a América Latina.

Do início até meados dos
anos 1990, houve outra onda de
otimismo na região. Os preço
de vários produtos primários es-

tavam altos, havia crédito exter-
no abundante e muitos países la-
tino-americanos cresceram. De-
pois de adotar reformas liberali-
zadoras dentro do chamado
“consenso de Washington”,
considerava-se que a América
Latina havia começado a melho-
rar, mas então surgiu a “crise
Tequila” do México, em 1994,
seguida da derrubada do merca-
do asiático, que afetou dura-
mente as economias latino-
americanas. O Brasil afundou
em 1998 e a Argentina entrou
em bancarrota em 2001.

Euforia financeira
Não quero dar a entender que a
América Latina está à beira de
outra crise da dívida, nada dis-
so. Em muitos países – como
Brasil, Peru e Colômbia – a ges-
tão macroeconômica é muito
melhor que em 1980 e princí-
pios dos anos 1990. Mas a situa-
ção atual compartilha duas ca-
racterísticas com os episódios
anteriores de euforia financeira
sobre a região: preços de bens
primários nas nuvens e capital
estrangeiro barato. Esse fatores
– mais do que qualquer mudan-
ça virtuosa de políticas nos últi-
mos anos – são o que está impul-
sionando o crescimento.

De fato, há hoje duas Améri-
cas Latinas: a América do Sul, ri-
ca em recursos naturais, e a
América Central e México, po-
bre nesses mesmos ativos. Não
é de se estranhar que a América
do Sul está crescendo muito
mais rapidamente do que os
seus vizinhos do norte: 4,4%,
frente a 2,7% no período
2010-11, segundo informe re-
cente do BID. O estudo conside-
ra que a encomia argentina cres-
cerá 6,1% nesse período, en-
quanto a Costa Rica alcançará
3,8% e El Salvador, apenas
1,6%. Existe ao menos um eco-
nomista capaz de acreditar que
as políticas argentinas são qua-
tro vezes melhores do que as de
El Salvador?[/PARAGRAFO] ■
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Vai depender também da política
fiscal que essa nova fase da
região acabe ou não em lágrimas.
Em outros tempos, na América
Latina as políticas fiscais eram
extraordinariamente pró-cíclicas:
sempre que caíam os preços dos
produtos primários, os governos
perdiam o acesso aos mercados
de capitais, obrigando que os

países eliminassem seus déficits
justo no momento em que as
condições macroeconômicas
requeriam uma expansão fiscal.
Essa tendência começou a mudar
lentamente. Tendo em vista que
a dívida pública estava muito
abaixo em relação ao passado,
vários países latino-americanos
mantiveram déficits anticíclicos
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Do início até meados
da década de 1990
houve outra onda
de otimismo, mas aí
veio a “crise Tequila”
do México em 1994,
seguida da derrubada
do mercado asiático.
O Brasil afundou
em 1998 e a
Argentina entrou em
bancarrota em 2001
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 44-45.




