
As economias latino-americanas
apostam nas reformas estrutu-
rais e na integração para enfren-
tar a crise econômica dos países
ricos e confiam na capacidade da
Europapara iniciar sua recupera-
ção,disseramnasexta-feira auto-
ridades da América Latina em
um fórum em Paris.
“Não somos imunes. Vemos

uma perspectiva favorável, mas
não podemos baixar a guarda”,
lembrou o presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), Luis Alberto More-
no, na abertura do seminário co-
organizadopeloBIDe aOrganiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE).
Os países latino-americanos

tiveram crescimento médio de
4,3% em 2011 que cairá para
3,7%em2012, segundo aComis-
sãoEconômica paraAmérica La-
tina e o Caribe (CEPAL), e te-
mem o contágio da crise euro-
peia e a desaceleração da China e
dos Estados Unidos.

“Não podemos continuar nos
escondendo. A América Latina
é uma região cada vez mais
aberta e temos que estar prepa-
rados para enfrentar uma con-
tração da economia mundial”,
disse o ministro chileno da Fa-
zenda, Felipe Larraín.
Apesardadependênciadaeco-

nomiaeuropeia ser relativa (asex-
portaçõesparaaEuropa represen-
tamaproximadamente 12%doto-
tal, segundo dados do BID), vá-
rios responsáveis apelaram para
apreparaçãodeplanosdecontin-
gência. “Os próximos 18 meses
serãoprovavelmentemuito com-
plicados. Temos que levar a eco-
nomia a um refúgio de paz”, dis-
se Juan Carlos Echeverry, minis-
tro colombiano de Fazenda, para
quem as reformas estruturais
têm que ser “um estilo de vida”.
Os dirigentes latino-america-

nos pediram aos europeus para
se inspirar nas experiências da
América Latina para superar a
crise dos anos 80 e a evitar a ten-
tação do protecionismo.
“Esperamos que os países da

Zona do Euro tomemasmedidas

necessárias e confiamos que fa-
çam isso evitando o protecionis-
mo.AAmérica Latina oferece ex-
periências dignas de serem leva-
das em conta, em alguns casos
sobre o que se deve fazer e em
outros sobre o que se deve evi-
tar”, disse a presidente da Costa
Rica, Laura Chinchilla.
A ex-presidente do Chile e

atual secretária executiva dopro-
grama ONU Mulheres, Michele
Bachelet, considerou que aAmé-

rica Latina tem que apostar no
capital humano e, em particu-
lar, no das mulheres, fator cha-
ve de crescimento. “Nos referi-
mos ao capital humano pensan-
do na educação, que é um eixo
central.Mas sempre como se ho-
mens e mulheres tivessem um
acesso igualitário”, explicou.
Para os participantes do fó-

rum, as barreiras contra o contá-
gio passam também por uma
maior integração. Umdos instru-

mentos ao alcance dos governos
é a aplicação de políticas fiscais
equitativas e eficazes, segundo o
ministro de Finanças e Economia
do Uruguai, Fernando Lorenzo.
“Apolítica fiscal e apolítica tri-

butária são provavelmente as
que têm implicações mais eleva-
das em termos políticos. Os mo-
mentosdedificuldades econômi-
cas são formidáveis para criar im-
postos de péssima qualidade”,
alertou Lorenzo.■

”DANOREAL”

União Europeia denuncia a Argentina na
OMC por medidas restritivas a importações
“As restrições argentinas à importação violam as normas comerciais
internacionais e devem ser eliminadas. Estas medidas provocam um dano
real às empresas da UE e prejudicam o emprego e toda nossa economia”,
declarou o comissário europeu de Comércio, Karel de Gucht. A denúncia
da UE não envolve a recente decisão da Argentina de expropriar 51%
das ações da petrolífera YPF, quer pertenciam à espanhola Repsol.
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Equadoréapontadocomoponto importante
darotadodinheiro“sujo”dotráficodedrogas

Vincenzo Pinto/AFP

Integração e reformas, as armas
da América Latina contra a crise

A China como o maior parceiro comercial
EXPORTAÇÕES

Em cinco anos, a China pode se
converter no primeiro sócio co-
mercial daAmérica Latina graças
ao aumento das exportações de
países comoColômbia ouArgen-
tina, assegurou o presidente BID,
Luis Alberto Moreno.
“O maior sócio comercial do

Brasil é a China, omaior sócio co-
mercial do Chile é há tempos a

China, e, no ritmo que o comér-
ciodaChinacompaíses comoCo-
lômbia ou Argentina caminha,
em cinco anos pode chegar a ser
oprimeiro sóciocomercial”da re-
gião, disseMoreno em Paris.
“AChina éhoje umaeconomia

que pesa muito, sobretudo na
América do Sul, porque tem uma
grandedemandadeprodutos bá-

sicos que a América do Sul possui
de forma abundante”, explicou.
“O interessante na América

Latina hoje é que diversificou
muito seus fluxos comerciais.
Há dez anos os Estados Unidos
representavam 60% do comér-
cio com a região, hoje são 38%.
A Europa deve estar em torno
dos 12% ou 13%”, lembrou. ■

O país é atraente para a lavagem de dinheiro e atividades vinculadas
ao narcotráfico devido à sua proximidade com os maiores produtores
mundiais de cocaína e sua economia dolarizada, advertiu o chefe da
unidade estatal contra o comércio ilegal de ativos. “Nos usam como
trânsito do dinheiro sujo para irem se radicar em paraísos fiscais”, disse o
diretor da Unidade de Análises Financeiras, Gustavo Iturralde. Reuters

“Os próximos 18meses
serãomuito complicados.
Temos que levar a economia
a umrefúgio de paz”

Juan Carlos Echeverry
Ministro da Fazenda da Colômbia

“Os momentos de
dificuldades são formidáveis
para criar impostos
de péssima qualidade”

Fernando Lorenzo
Ministro da Economia do Uruguai

“Vemos uma
perspectiva favorável,
mas não podemos
baixar a guarda”

Luiz Alberto Moreno
Presidente do BID

MUNDO

Autoridades econômicas apontam, em Paris, as saídas latino-americanas para evitar o contágio europeu

Peter Foley/Bloomberg

Pol Costa
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“Superar a pobreza
e a desigualdade
leva ao crescimento,
e não o contrário”

Michele Bachelet
Ex-presidente do Chile
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 38.




