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pela primeira vez em 2009, de
forma a amortecer os impactos
internos do golpe provocado
pela crise financeira mundial.
O problema persiste, porém, uma
vez que os governos da região
ainda não compreenderam que a
política fiscal anticíclica equivale
a remar contra a corrente nos
dois momentos do ciclo: gastar

mais nos períodos difíceis
(o que costuma ser momento
fácil) e gastar menos justamente
nos bons tempos (esta sim a
verdadeira prova da virtude).
Passado o momento mais
grave da crise, a política fiscal
segue sendo demasiadamente
expansiva em praticamente todos
os países latino-americanos.

Esse impulso fiscal, junto com os
altos preços das matérias-primas
e crédito abundante, alimentam
o crescimento econômico atual,
com freqüência às custas da
estabilidade e crescimento
futuros. É chegada a hora de a
América Latina, continuarão
afirmando vários especialistas.
Oxalá estejam certos. A.V.

Brasil, o filho
mimado dos
investidores
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País cresceu na velocidade
vertiginosa de 7,5% em 2010,
mas ainda sofre problemas
históricos de competitividade

O período de bonança que vive
a América Latina tem sido mar-
cado pela abundancia de capital
internacional fluindo na região.
Recentemente, o filho mimado
dos mercados financeiros tem
sido o Brasil, que em 2010 cres-
ceu na vertiginosa velocidade
de 7,5%, impulsionado por qua-
se US$ 100 bilhões em ingresso
de capitais. Até 2016, o Brasil te-
rá ainda albergado o Campeona-
to Mundial de Futebol e os Jo-
gos Olímpicos. Poucos coloca-
rão em dúvida a primazia do
Brasil em matéria de futebol,
mas sua competitividade econô-
mica é outra história. Nesse cer-
tame, o Brasil nem sequer che-
ga à liga das 32 principais equi-
pes, uma vez que ocupa a 58ª co-
locação no ranking de competi-
tividade de 139 países compila-
do pelo Fórum Econômico Mun-
dial. Acima do Brasil encontra-
mos Montenegro, Ilhas Maurí-
cio e o Azerbaijão.

No passado, episódios de di-
nheiro baratíssimo e preços de
produtos essenciais nas nuvens
acabaram mal para a América
Latina. Será diferente dessa
vez? Perdão pela resposta típica
de economista: tudo depende.
Em primeiro lugar, depende da
possibilidade de os países conse-
guirem impedir que surjam bo-
lhas financeiras. O FMI pergun-
tava em um informe recente:
“Estão se formando as condi-
ções propícias para uma bo-
lha?”. Nesse mesmo informe,

foi dado o alarme sobre possí-
veis bolhas do mercado de ren-
da variável, ao destacar que “os
preços das ações estão em ní-
veis superiores à média na maio-
ria dos países, com sinais de va-
lorizações exageradas em al-
guns deles (Chile, Colômbia e
Peru)”. No Chile, o documento
provocou negativas enfáticas
dos agentes da bolsa e dos gesto-
res que ganham a vida venden-
do ações aos investidores.

Depois de assinalar um enor-
me crescimento do crédito na
maioria dos países sul-america-
nos (e no Brasil, o crescimento
dos créditos hipotecários supe-
rou 40% em 2010, triplicando o
volume de crédito pendente em
2007), o Fundo concluiu que “o
aumento atual ainda não chega
ao nível de um pico creditício”,
ainda que, “assim seria, caso es-
se crescimento se mantivesse
por um período prolongado”.
Observe-se esse “ainda não”.
Quando um médico diz que um
paciente “ainda não” está mor-
to, os familiares devem come-
çar a se preocupar. ■ A.V.
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A visita da presidente Dilma Rousseff ao Uruguai, a segunda no âmbito do Mercosul, transcende a assinatura de
acordos na área de infraestrutura. Para conselheiros do governo e especialistas, o encontro com o presidente José
Mujica busca fortalecer o bloco frente à atual segmentação da América do Sul. Desde o final de 2010, Colômbia, Chile,
Equador, México, Panamá e Peru cogitam a criação de uma área de livre comércio, o que ofuscaria a importância do já
enfraquecido Mercosul. A visita traz, ainda, uma mensagem à presidente Cristina Kirchner. “A Argentina faz o que quer
por meio de decisões unilaterais. Unindo os demais membros do Mercosul, Dilma avisa que não aceitará mais essa
postura”, diz Marcelo Suano, diretor do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais. CarolinaAlves

Relatório do FMI
apontou sinais
de valorização
exagerada nas ações
de companhias em
países como Chile,
Colômbia e Peru
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