
ONA DO lamentável títu
lo de região mais desi
gual do planeta, a A m é 
rica Latina vive nos últi
mos anos o que pode ser 
considerada uma chan
ce histórica. Trata-se da 

possibilidade de manter no longo pra
zo a combinação incomum para a região 
de crescer acima da média mundial e, ao 
mesmo tempo, avançar na desconcen
tração da riqueza e redução da miséria, 
como tem sido possível, a conta-gotas é 
verdade, desde a elevação dos preços das 
commodities agrícolas e minerais. 

Traçar as linhas mestras capazes de 
forjar a virada é o que ocupa os pesqui
sadores da Cepal, o centro de estudos la
tino-americanos ligado à O N U , desde 
os "fundadores" Raul Prebisch, Aníbal 
Pinto e Celso Furtado, entre outros. 

A ideia do think tank sediado em Santia
go do Chile sempre foi capturar as especifi
cidades nacionais e projetar estratégias pa
ra se contrapor ao desenvolvimento desi
gual, o casillero vacio nas palavras do chi
leno Fernando Fajnzylber, outro expoente 
cepalino, em análise do ritmo do PIB acele
rado entre 1970 e 1980, quando a América 
Latina cresceu em média 5,7% ao ano. 

Fajnzylber verificou que a regra foi cres
cer com ímpeto, mas sem distribuir os be
nefícios. Alguns países cresceram pouco 
e distribuíram renda. Outros, quase nada 
e concentraram riqueza. No "quadrante 
vazio" de Fajnzylber entrariam as econo
mias de crescimento forte com distribui
ção de renda. Entre 2001 e 2010, a América 
Latina foi ainda pior e avançou em média 
3,8%, atrás inclusive da África subsaaria-
na, com 5,2% de crescimento médio. 

Na segunda-feira 27, a Cepal lançou 
em El Salvador Mudança Estrutural pa
ra a Igualdade, um estudo de 330 páginas 
no qual traça um quadro geral analítico e 

de recomendações para o subcontinente. 
De saída, reaf irma o diagnóstico: a 

absurda concentração de renda está d i 
retamente ligada à estrutura produtiva 
baseada nos segmentos de baixa produ
tividade, incluído o mercado informal. 

"A distribuição de renda melhorou, a po
breza caiu significativamente e a região 
continuou em um processo de crescimen
to acima da média. Mas apresenta pro
blemas estruturais importantes", avalia 
o economista brasileiro Antonio Prado, 
vice-secretário-executivo da Cepal. "Na 
nossa visão a desigualdade resulta de ele
mentos conjunturais, mas também e fun
damentalmente de elementos estrutu
rais, principalmente relacionados à base 
produtiva dos países latino-americanos, 
que é uma fábrica de desigualdades." 

Superar o descompasso decorrente da 
"heterogeneidade estrutural" é precon-
dição para evitar novas crises cambiais 
à frente, diz Prado, como ocorreu no f i m 
dos anos 1990, com a fuga de capitais, a 
disparada do dólar e o estrangulamen
to das finanças públicas. As importações 
tendem a crescer com força, sem a con
trapartida das exportações, concentra
das nos produtos de baixo valor agregado. 

Desde a crise de 2008, a ameaça espreita 
nas esquinas latino-americanas, ainda que 
o apetite chinês tenha evitado, até o mo
mento, estragos maiores. "Somos supera-
vitários porque as commodities estão em 
um nível histórico elevado. Mas basta esses 
preços caírem para os países começarem a 
importar mais e perderem rapidamente o 
saldo comercial", diz o economista. 

Não serão suficientes, ainda que dese-



jáveis, as políticas sociais de distribuição 
de renda. Da mesma forma como não bas
tam os estímulos para inflar o PIB, cujos 
efeitos se l imitam ao curto prazo. "São ne
cessárias mudanças na estrutura produ
tiva e na sua capacidade de participar de 
forma positiva no comércio internacio
nal. O documento de El Salvador chama a 
atenção para o fato de que esse processo 
(de crescimento com redução da desigual
dade) pode estar chegando ao limite." 

Um exemplo: as exportações de com
modities tiveram o efeito nos últimos anos 

de trazer moeda forte para os Tesouros 
nacionais, ao ponto de a região somar ho
je 800 bilhões de dólares em reservas. O 
lado r u i m é que esses mesmos dólares 
engrossaram a enxurrada e tiveram efei
to perverso sobre as taxas de câmbio da 
região, que, avalia a Cepal, não pode ser 
compensada por alívios fiscais pontuais. 

A cartilha cepalina para escapar da ar
madilha foca na necessidade de integrar 
a gestão macroeconômica, a articulação 
de uma política industrial e a ampliação 
das políticas sociais. E, em todos os ca-

sos, com o Estado a ocupar uma posição 
central na coordenação do processo. 

Será preciso superar a escassez de re
cursos para tocar as políticas públicas. A 
média da carga tributária, de 18% do PIB, 
é considerada muito baixa para as tarefas 
exigidas. Na Europa, por exemplo, a carga 
é de 40%, sem punir os assalariados de me
nor renda, como no caso latino-americano. 

A proposta da Cepal é que se eleve a 
média regional ao menos a 23% do PIB, 
muito abaixo do patamar brasileiro, de 
36%. Pode parecer fácil, mas não é: em 
El Salvador, por exemplo, esse nível foi 
a duras penas aumentado de 12% a 14% 
pelo governo de Mauricio Funes, apesar 
das duras críticas contrárias. 

Não basta dinheiro em caixa. É preciso 
ter recursos e instituições de crédito ap
tas a estimular a indústria, nos moldes do 
BNDES, cujo orçamento aumentou mais 
de cinco vezes desde 2002. "Fica eviden
te a necessidade de ter bancos de desen
volvimento, um tema presente em vários 
países neste momento", diz Prado, que 
frisa a necessidade de formar quadros 
técnicos para formular e gerir estraté
gias de desenvolvimento industrial, com 
a eleição de segmentos estratégicos e fo
co na inovação tecnológica. 

Estabelecer uma "macroeconomia do 
desenvolvimento" também é outra pre-
condição. Esta não pode se limitar ao con
trole da inflação. Precisa levar em conta, 
principalmente, a capacidade competiti
va da economia e mirar o longo prazo. O 
controle dos capitais especulativos entra 
no pacote, mas não o fechamento ao f l u 
xo de capitais, considerado algo positivo. 

Outro ponto: a necessidade de elevar os 
investimentos da economia, particular
mente os públicos, pois os privados, na mé
dia, voltaram aos níveis da década de 1970. 

H á ainda u m problema p a r t i c u l a r 
mente espinhoso. A mudança estrutural 
implicará pressões sobre o nível de em
pregos, alerta a Cepal: "É possível haver 
desemprego transitório enquanto a mu
dança estrutural estiver em curso", diz o 
economista. "Precisa haver políticas de 
educação, de capacitação e até de prote
ção, mesmo durante a fase de transição." 

Na ponta do lápis, o tamanho do desa
fio preocupa: os setores de alta produti
vidade da América Latina geram 64% do 
PIB e criam 20% dos empregos. Os de bai
xa produtividade representam 11% da r i 
queza, mas 50% dos postos de trabalho. 
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