
A economia da América Latina
vai crescer menos do que o pre-
visto em 2011 e fechará o ano
com resultado inferior ao de
2010. Relatório da Comissão
Econômica para a América Lati-
na e o Caribe (Cepal), divulgado
ontem, aponta que o Produto In-
terno Bruto (PIB) da região de-
verá terminar 2011 com expan-
são de 4,4%, abaixo dos 4,7%
projetados em julho e do resul-
tado de 2010 (5,9%).

A secretária executiva da Ce-
pal, Alicia Bárcena, afirmou que
corte na projeção se deve ao de-
sempenho menor esperado pa-
ra as economias de países da
América do Sul, cuja estimativa
de expansão caiu de 5,1% para
4,8%.“Isso não significa que es-

tá ruim, mas se houver uma cer-
ta desaceleração, é importante
ficar atento”, disse ela. A econo-
mia brasileira, por exemplo, a
mais importante da América do
Sul, deve crescer 4,5% neste
ano, segundo a última estimati-
va do governo, de julho, abaixo
do 5% estimado em maio e da
expansão de 7,5% em 2010.

As exportações latino-ameri-
canas crescerão 27% em 2011,
com uma expansão igual à do
ano passado, mas a desacelera-
ção dos países industrializados
pode ter impacto sobre o comér-
cio das nações emergentes nos
próximos meses, indica o relató-
rio da Cepal, organismo técnico
das Nações Unidas com sede em
Santiago. De acordo com o rela-

tório, “esta expansão será oca-
sionada por um crescimento de
9% no volume exportado e de
18% nos preços dos produtos”.

O total das importações deve-
rá aumentar 23%, fazendo com
que no fim de 2011 a região acu-
mule um superávit comercial
de pouco mais de US$ 80 bi-
lhões. A Cepal advertiu, entre-
tanto, que a desaceleração eco-
nômica dos países industriali-
zados pode afetar o comércio
das nações emergentes nos
próximos meses.

“A complexa situação atual
dos países desenvolvidos, em es-
pecial Estados Unidos e Europa,
está começando a afetar as na-
ções emergentes e pode se tra-
duzir em um ritmo menor de

crescimento das exportações pa-
ra estes mercados durante 2012.
O impacto específico desta desa-
celeração dependerá do tipo de
produtos exportados e dos mer-
cados para onde eles se destina-
rem”, explicou a Cepal.

Além disso, devem gerar “me-
nores preços internacionais dos
produtos básicos, afetando o sal-
do comercial e em conta corren-
te dos países que os exportam”.

A comissão ressalta, porém,
que na última década houve um
aumento significativo no comér-
cio da América Latina com a
Ásia, especialmente China —
crescimento anualizado de 31%
nas exportações entre 2005 e
2010, contra 16% para o resto
do mundo. ■ AFP

27%
é o crescimento projetado
pela Cepal para o valor das
exportações de bens da América
Latina e do Caribe em 2011,
aumento semelhante ao
apresentado no ano anterior.
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23%
deverá ser o aumento
no total das importações
dos países da região.
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US$ 80 bi
é o superávit comercial
projetado para a América
Latina e Caribe em 2011.
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Cepal reduz projeção de
expansão para América Latina
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Corte na projeção se
deve ao desempenho
menor esperado
para as economias de
países da América do
Sul, cuja estimativa
de crescimento
para 2011 caiu
de 5,1% para 4,8%

Economia da região deve crescer 4,4% em 2011, contra estimativa anterior de 4,7% e avanço de 5,9% em 2010
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