
Autonomia e crescimento 
MARK WEISBROT | O economista norte-americano celebra a maior 
independência da América Latina em relação aos Estados Unidos 
A PAOLO MANZO 

ARK Weisbrot é um 
dos principais eco-
nomistas hetero-
doxos norte-ame-
ricanos. Colunista 
do inglês The Guar-
dian, colaborador 

de The New York Times, foi um dos idea-
lizadores do Banco do Sul. Presidente 
do Just Foreign Policy, observatório que 
defende a reforma da política externa 
dos EUA, Weisbrot apoiou desde o co-
meço os esforços dos governos progres-
sistas do Cone Sul e, no caso do Brasil, 
sempre foi crítico das privatizações de 
FHC. Em 2009, escreveu com Tariq Ali 
o roteiro de Ao Sul da Fronteira, o filme 
de Oliver Stone apresentado em Vene-
za, onde relatou o "fenômeno Chávez" 
e o novo socialismo da América Latina. 

C a r t a Capital: Como foi escrever para 
Oliver Stone? 
Mark Weisbrot: Fantástico. Entrevis-
tamos oito presidentes, fizemos mui-
tas pesquisas e chegamos a uma gran-
de plateia, milhões assistiram ao filme, 
até na índia. O mais importante foi que 
se pôde, finalmente, ver o "outro lado da 
história". Uma história que nunca é con-
tada ou é mal contada. 

CC: Os Estados Unidos têm uma visão 
distorcida dos países da América Latina, 
diz o senhor. Por quê? 
MW: Porque assim quer a elite da nossa 
política exterior ditada pelo Departa-
mento de Estado. Elite que inclui tam-
bém a mídia. 

CC: Que avaliação o senhor faz da mídia 
brasileira? 
MW: Não acho muito diferente da im-
prensa dos EUA. É conservadora. 

CC: Como analisa o momento atual da 
América latina? 
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MW: A região passou por uma mudança 
enorme na última década. No passado 
estava dominada pelos Estados Unidos, 
mas hoje o Cone Sul é mais independen-
te de Washington, além de ter uma po-
lítica exterior autônoma. A mudança é 
histórica e abriu um monte de oportuni-
dades. O crescimento econômico dos úl-
timos dez anos na região foi muito mais 
alto do que aquele ocorrido entre 1980 e 
2000. O grande resultado é mérito dos 
novos governos de esquerda. 

CC: E o futuro da região? 
MW: Acredito que a América Latina 
tenha um futuro promissor. Hoje, é a 
única região do mundo onde você vê 
verdadeiro progresso econômico e so-
cial, com governos democráticos. A 
China tem enormes avanços, mas não 
é uma democracia. Os sistemas de saú-
de pública na Venezuela e no Equador, 
por exemplo, as aposentadorias na Bo-
lívia, a partir dos 60 anos, são exem-
plos. Sem falar no maior controle so-
bre os recursos nacionais e as políticas 
macroeconômicas mais coerentes. São 
mudanças históricas. 

CC:E o faturo do Brasil? 
MW: O Brasil também avançou muito. 
Em relação aos anos FHC, dobrou sua 
taxa de crescimento econômico. Há a 
política de reajuste do salário mínimo. 
E as políticas fiscais melhoraram muito 
sob a administração do ministro (Guido) 
Mantega. Isso teve enorme impacto so-
bre o crescimento per capita do Brasil, 
que, antes da chegada do PT ao governo, 
praticamente não existia. A prioridade 
de Dilma Rousseff, a meu ver, parece ser 
reforçar as políticas para reduzir a desi-
gualdade e a pobreza. Em geral, a mu-
dança na América Latina, a sua nova in-
dependência dos Estados Unidos, acon-
teceu em paralelo a outras duas revolu-
ções, fundamentais no mundo inteiro. 

CC: Quais? 
MW: A primeira foi o colapso do Fun-
do Monetário Internacional como cen-
tro de poder dos EUA nos países de 
renda média. O FMI era usado por Wa-
shington como o principal instrumen-
to para influenciar países como o Bra-
sil, além das nações asiáticas e a maio-
ria da América latina. 

CC: E o outro elemento de mudança que 
favoreceu o Cone Sul? 
MW: O desenvolvimento da China, que 
hoje é, no entender de alguns, a maior 
economia do mundo. Isso deu uma 
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grande contribuição ao crescimento. A 
demanda chinesa pelas exportações la-
tino-americanas foi enorme. Mais tam-
bém forneceu à região outra fonte de ca-
pital, o que reduziu em muito a impor-
tância do capital dos Estados Unidos no 
Brasil, na Argentina, na Venezuela. 

CC: Com a saída de Hillary Clinton do De-
partamento de Estado, as relações entre 
os EUA e a América Latina vãomelhorar? 
MW: Não. O mesmo (Barack) Obama não 
utilizou energia nenhuma para alterar a 
política exterior regional e desde o co-
meço seguiu ao pé da letra as diretrizes 
do Departamento de Estado, que assim 
fica livre para fazer o que quiser. 

CC: Pode ser mais específico? 
MW: Os Estados Unidos ainda não re-
conheceram as mudanças históricas no 
Cone Sul e esperam que as coisas vol-
tem ao passado, com o retorno de gover-
nos de direita ao poder na América La-
tina. Naturalmente, não são totalmente 
passivos, como se viu no caso de Hon-
duras em 2009, quando os Estados Uni-

"É a única região onde 
há um verdadeiro 
progresso econômico 
e social com governos 
democráticos" 

Sem precedentes. Weisbrot 

classifica de histórica a mudança 

nos países latino-americanos 

dos apoiaram o golpe contra Manoel 
Zelaya. Eles continuarão a ser mais 
agressivos nos países mais fracos. Não 
sabemos, por exemplo, o que se passou 
no Paraguai, mas sabe-se que os EUA 
têm simpatia pelos políticos que derru-
baram Fernando Lugo. 

CC: O senhor teve a ideia da criação do 
Banco do Sul. Qual é a importância da 
instituição? 
MW: Grande, creio eu. A exemplo da 
Unasul, a união dos países da região, e 
do Mercosul. São organismos úteis pa-
ra dar voz, de forma organizada e in-
dependente, às nações e para possibili-
tar maior integração regional. Se você 
olha, por exemplo, o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), menos 
de 2% do seu orçamento é aplicado em 
projetos que promovem a integração, a 
começar por rodovias, pontes ou trens. 
Isso não é nada. 

CC: E por que é assim? 
MW: Porque o modelo prevê uma ligação 
de todos os países aos Estados Unidos. 
Mais do que entre eles mesmos. Mas, se 
você promove uma integração regional 
mais profunda, a América Latina na sua 
totalidade avança, se desenvolve mais 
rapidamente, além de se expressar com 
mais força. E isso aumenta as chances de 
paz, como demonstra o crescimento do 
comércio entre a Venezuela e a Colôm-
bia. Por isso o presidente colombiano, 
Manuel Santos, mudou drasticamente 
a política de Álvaro Uribe e decidiu fa-
zer as pazes com Hugo Chávez. Aumen-
tar o comércio regional favorece a coo-
peração e as relações pacíficas entre os 
países, o que é ótimo para a economia e 
para a sociedade latino-americana. 

CC: O FMI perdeu sua importância? 
MW: Se ainda tem alguma, a sua influên-
cia na América latina é minúscula. Só no 
caso da Europa ele continua relevante. 

CC: Como se explica a crise na Europa? 
MW: O problema da União Europeia, é 
que existe um grupo de autoridades, 
o Banco Central Europeu e os países 
mais poderosos da Comissão Europeia, 
que tem uma agenda muito antagônica 
com seus povos e quer usar a crise pa-
ra acabar com o Estado de Bem-Estar 
Social. E o que realmente acontece 
neste momento. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 725, p. 60-61, 28 nov. 2012. 




