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A América Latina será uma re
gião desenvolvida em 2036? 
Difícil saber. A região cres

ce hoje mais que o resto do mundo 
e promete ser um dos eixos de um 
novo cenário da economia mundial, 
acompanhada da Ás ia . U m a classe 
média emergente, com a capacidade 
e a disposição de adquirir todo tipo de 
bens, alimenta a demanda interna. O 
setor externo está garantido pelo in
vestimento estrangeiro, e a compra de 
matérias-primas dá sinais de ter destino 
certo: o mundo emergente. A América 
Latina tem um potencial enorme, mas 
como aproveitar a oportunidade? 

"A taxa de investimento é muito 
baixa, o grau de abertura comercial 
é limitado e os níveis de educação de 
capital humano são pobres", afirma 
Alberto Ramos, vice-presidente do 
Grupo de Pesquisa Econômica para a 
América Latina do Goldman Sachs. 
"Quase todos os países têm de ampliar 
e modernizar sua infraestrutura." 

Essa é a crí t ica liberal. M a s há 
outra, como a de Roberto Mangabeira 
Unger, professor da faculdade de direi
to da Universidade de Harvard e um 
dos intelectuais latino-americanos de 
maior prestígio internacional, que acu
sa o poder constituído de desperdiçar o 
potencial criativo da região. 

"Hoje, surge uma segunda classe 
média, desta vez empresarial, de pe
quenos empreendedores que lutam por 
suas ideias e por uma cultura de cola
boração", afirma Mangabeira Unger. 
O brasileiro sustenta que a América 
Latina precisa de um modelo de desen
volvimento próprio, e não imitar o que 
fizeram os países desenvolvidos. Segun
do ele, é preciso seguir esquemas pro
dutivos novos, centrados na inovação 
e na colaboração, e conviver ao mesmo 
tempo com uma forte concorrência in
terna em cada país, que permita dar um 
salto de produtividade. A matéria-prima 
existe. "Não podemos aceitar a contro
vérsia ideológica do mundo durante os 
últimos séculos: mais mercado-menos 

Estado versus mais Estado-menos mer
cado", afirma. "É preciso democratizar 
a economia de mercado." 

Em uma órbita semelhante está 
Ricardo Ffrench-Davis, economista da 
Universidade do Chile, especialista em 
desenvolvimento da Cepal (Comissão 
Econômica para a América Latina e o 
Caribe) e autor do livro Reformas para 
a América Latina depois do Fundamenta
lismo Neoliberal. Para ele, as economias 
latino-americanas deveriam escolher 
setores-chave para desenvolver inova
ção e bens intermediários associados à 
atividade principal. "Produzir dezenas 
ou centenas de bens intermediários, e 
alguns equipamentos e máquinas ou 
peças de reposição, associados à indús
tria do cobre, aos salmões ou ao vinho 
no Chile", sugere. O benefício seria 
tanto para as grandes empresas expor
tadoras quanto para pequenas empre
sas de serviços que crescem em torno 
delas. A questão não anda sozinha. 
Está ligada t ambém ao financiamento, 
às políticas de pesquisa e à capacitação 
de empresários e trabalhadores. 

PÓS-CONSENSO 
Durante os anos 1990, o discurso era 
de que o Estado deveria escolher um 
lado e se disciplinar. E o fez. Os gover
nos de esquerda e direita aumentaram 
as privatizações e, em alguns casos, 
racionalizaram despesas. Em termos 
macroeconômicos , as contas fiscais 
foram colocadas em ordem e, graças a 
políticas anticíclicas, os monstruosos 
déficits crônicos ficaram no esqueci
mento em parte da América Latina. 
Muitos bancos centrais são autônomos 
ou, ao menos, têm bons sistemas de 
prestação de contas, e a inflação es-
tratosférica parece ser um problema de 
menor importância. 

Mas hoje o Estado precisa de mais 
que disciplina nas contas. É visto como 
um ator-chave, embora não com a visão 
tradicional de apoio à industrialização. 
"Não é preciso escolher entre o modelo 
americano ou asiático de Estado, que 

impõem políticas industriais", afirma 
Mangabeira Unger. "Há uma terceira 
opção. A de organizar a produção em 
forma de uma coordenação estratégica 
descentralizada e participativa entre 
empresas e governos." 

A ques tão tem muito a ver com 
a modern ização do sistema público, 
que implica melhoria da gestão dos 
recursos públicos, isto é, fazer mais 
com o mesmo. Isso envolve a criação 
de inst i tuições mais transparentes e 
responsáveis por monitorar as políticas 
estatais. A simplificação dos sistemas 
tr ibutários e dos serviços do Estado 
t ambém é essencial. 

Mas o Estado, ou melhor, as leis, 
resultam em um gargalo para o de
senvolvimento, incluindo problemas 

As economias 
latino-americanas 

deveriam 
escolher setores 

estratégicos 

no mercado de trabalho e sistemas de 
educação precários. O vice-presidente 
de Setores e Conhecimento do B I D 
(Banco Interamericano de Desenvol
vimento), Santiago Levy, sugere que 
seja colocado foco na informalidade 
trabalhista. "A informalidade e a pro
dutividade são inimigas, e essa é uma 
das grandes cargas da América Lati
na", afirma o economista mexicano. 
Ele está convencido de que apostar 
em um modelo de desenvolvimento de 
trabalho barato é um grave erro. 

Mui to se ganharia se fossem corta
dos os vínculos entre proteção social e 
condição de emprego ou tamanho da 
empresa, acrescenta Levy. "Os merca
dos de trabalho funcionam mal. Temos 
heranças de 40 ou 50 anos de um mes
mo modelo de seguridade social. Em 
muitos lugares, há regras fiscais que • 



promovem a informalida
de", afirma. Essas melhoras 
estão associadas às duas ques
tões com maior defasagem: a 
educação e a desigualdade (veja colunas 
de Heraldo Munoz, napág. 54, e de Andreas 
Schleicher, napág. 76). 

A corrupção é outro dos grandes 
flagelos da instituição pública. O Mé
xico, por exemplo, um dos países mais 
afetados por esse problema, tem uma 
trama institucional complexa, com 
leis particulares para cada estado e 
pouca fiscalização central. "Isso trans
forma o país em terreno fértil para a 
corrupção", afirmou à imprensa local 
Eduardo Bohórquez, diretor executivo 
da Transparência Mexicana. 

CAPITAL PARA TODOS 
Em 25 anos, os sistemas financeiros 
mudaram radicalmente, mas ainda 
resta muitíssimo por fazer. "A grande 
falha de nosso mercado de capitais é 
que ele financia muito bem as empre
sas grandes, com boas histórias, e as 
pessoas com riqueza, mas ainda finan
cia muito pouco as pessoas com boas 
ideias, mas que não têm pat r imônio 
nem his tór ia nem relações sociais", 
afirma o chileno Ffrench-Davis. Sua 
proposta é buscar fórmulas para que 
os recursos dos fundos de pensões , 
por exemplo, cheguem a um escalão 
mais baixo. "Que comprem bônus de 
empresas méd ias , ou de grupos de 

empresa, com fundos de garantia es
tatais", afirma. 

Mas dificilmente os recursos irão 
para essas novas empresas se não se 
garantir maior produtividade. E aí 
a região está com problemas, como 
afirma o presidente do BID, Luis A l 
berto Moreno (leia coluna na pág. 17). 

Segundo dados do BID, um país 
latino-americano típico poderia 

ter aumentado sua renda per 
capita em 54% de 1960 até 
hoje se sua produtividade ti
vesse crescido no mesmo rit

mo que a do resto do mundo. 
Nos últimos 45 anos, o Chile 

é o único país que obteve ganhos 
de produtividade maiores que os dos 
Estados Unidos. Entre 1990 e 2005, a 
produtividade industrial cresceu 2% na 
região, enquanto na Ásia Oriental au
mentou 3,5%. Nos serviços, a diferença 
é maior: 0,1% contra 2,5%. Apenas em 
agricultura a região tem números me
lhores: 3,5% contra 2,5% da Ásia, em 
grande medida porque dispõe de mais 
recursos hídricos. 

Na opinião de Mangabeira Unger, 
o paradigma industrial adotado pe
los grandes países da América Latina 
(especialmente o Brasil) se traduz por 
grande escala, m á q u i n a s , processos 
produtivos rígidos, velocidade de tra
balho e padrões de excelência fabril. 
Mas é um modelo retrógrado. Sem falar 
nos custos ambientais, que serão pagos 
pelas gerações futuras. 

De todo modo, a base para o cres
cimento existe. As democracias se 
consolidaram na maioria dos países 
nos últimos 20 anos (e, sim, isso tam
bém é parte do desenvolvimento). As 
classes polít icas pensam duas vezes 
antes de embarcar em aventuras que 
comprometam a imagem do país. Mas 
os governos também devem aprofundar 
seus níveis de participação democrática 
e inclusiva se quiserem pavimentar 
o caminho para o desenvolvimento. 

"Desenvolvimento é par t ic ipação da 
sociedade", af irma Ffrench-Davis . 
"E preciso fortalecer as organizações 
sociais, os sindicatos, as O N G s e os 
conselhos de diálogo social." 

Do contrário, há risco de transbor-
damento. Quanto tempo aguentarão 
sociedades como a chilena, com altís
simos índices de desigualdade? E como 
fazer frente ao populismo, a resposta 
simples a esse problema? 

O certo é que a bonança de hoje não 
.é suficiente para o futuro. U m a parte 
dela se explica pela estabilidade macro
econômica, mas a maior parte se deve a 
um confortável cenário internacional. 
"Mui to do crescimento obtido desde 
2003 tem a ver com um ambiente ex
terno muito favorável", afirma Ramos, 

A corrupção é 
outro dos grandes 

flagelos vistos 
nas instituições 

públicas 
da Goldman Sachs. "Preocupa-me que 
dependamos muito dos altos preços das 
commodities e de uma liquidez externa 
barata e abundante." 

Como na fábula da cigarra e da 
formiga, estaríamos preparados para o 
inverno? " E m algum momento, as coi
sas vão mudar", afirma Santiago Levy, 
do BID. "Ninguém sabe quando nem 
como, mas vão mudar." Como afirma 
Ffrench-Davis em seu livro, o foco da 
América Latina deveria avançar, mais 
que no manejo de crises, no manejo dos 
ciclos de auge. Do contrário, a ressaca 
após a festa pode ser tão triste como em 
outras ocasiões. 

O segredo está em ter uma política 
industrial capaz entregar o protago
nismo do crescimento, privilegiando a 
cooperação competitiva. • 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 400, p. 12-14, junho 2011.




