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Fonte: Cepal/Bird/A. Castelar (c/projeções FMI). * 2009. ** Dados não disponíveis na fonte. *** Dado seria revisado, provavelmente para cima, após compilaçãqo.
 (1) Pode ter mudado após revisão do IED

Raio X da América Latina
Principais indicadores de países selecionados

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

39,9

190,7

16,8 *

46,7

112,3

28,2

População (2010 –
milhões de hab)

446

2.477

249

332

1.155

177

7,2

5,9

6,6

11,2

5,8

7,5

PIB (preços correntes
US$ bi – 2011)

Desemprego 
(1º sem/2012) - %

----- **

3,7

2,8

0,3

0,3

--- **

Variação do salário real
(1º sem-12/1º sem-11) - %

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

1,62

2,69

6,95

4,00

1,68 (1)

4,33

--- **

18,7

22,5

22,7

25,2

22,8

IED/PIB (%) Taxa de Investimento
(media 2005-2011)- % do PIB

-- **

5,4

2,3

3,3

4,2

2,9

Inflação
(2009-2012) (2)

 25,6

17,5

23,8

19,7

23,6

24,5

Invest. Estrang. Direto (IED) – 2011 (US$ bi)

PIB (variação % - 2011)

Brasil

US$
66,66
bilhões

2,7%

Argentina

US$
7,24
bilhões

8,8%

Chile

US$
17,30
bilhões

6,0%

Peru

US$
7,66
bilhões

6,9%

México

US$
19,44***

bilhões

3,9%

Colômbia

US$
13,23
bilhões

5,8%

Poupança doméstica 
(2010-2011) - % do PIB

C o n j u n t u ra Economias da América Latina possuem
estágios de desenvolvimento muito diferentes

Para economistas, PIB
também foi afetado
pelo cenário externo
Chico Santos
Do Rio

Para alguns economistas, é
preciso tomar cuidado com as
comparações entre o Brasil e ou-
tros países latino-americanos. A
atração de investimento estran-
geiros na região demonstra isso.
Do total desses recursos destina-
dos ao Brasil em 2011, 46% foram
para a indústria de transforma-
ção. No caso do Chile, o número
cai para apenas 5% . No país andi-
no, mais da metade (53,5%) das
exportações — que totalizaram
US$ 80,8 bilhões em 2011 — tem
origem no complexo cobre.

Para o economista Carlos Mussi,
chefe do escritório brasileiro da
Cepal, é necessário “relativizar ” as
comparações internacionais e le-
var em conta “o grau de complexi-
dade das economias”. Segundo
ele, a situação internacional tem,
sim, um efeito importante sobre
o comportamento do empresá-
rio brasileiro na hora de investir.
“O empresário sabe que o históri-
co é que os ciclos externos vão
sempre bater aqui. Ele precisa
acreditar que, agora, a situação
interna é diferente”, afirma.

O economista João Saboia,
professor de macroeconomia da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), concorda que há
fatores internos travando um
crescimento maior da economia

brasileira, mas vê também um
papel importante da crise inter-
nacional nas expectativas do em-
presariado e nas consequentes
decisões de investimentos. “Te m
um lado externo que não pode
ser negado, mas há também difi-
culdades internas que não estão
sendo superadas. ”

Para Saboia, o nível de investi-
mento brasileiro “está muito bai-
xo, tanto no campo privado como
no público”. Para ele, o governo
também precisa explicar melhor
quais são os objetivos dos incenti-
vos que estão sendo dados a al-
guns setores, como a redução do
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) dos automóveis. O
economista acha que as ações do
governo estão muito “pontuais” e
concentradas no curto prazo, sem
clareza quanto às intenções “mais
no médio prazo”.

Saboia discorda, no entanto,
em relação ao diagnóstico de es-
gotamento do modelo de cresci-
mento focado no mercado inter-
no. Acha que, mesmo vivendo
um momento “a m a r r a d o”, ainda
é o caminho mais provável para
a superação do período de baixo
crescimento. Para o professor da
UFRJ, a população brasileira to-
mou uma espécie de “porre de
c r é d i t o” e se endividou além da
conta, precisando de tempo pa-
ra voltar às compras.

Felipe Kezen, professor de

economia internacional da Uni-
versidade Mackenzie, no Rio, e
de finanças na Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (Uerj),
também não concorda com a
teoria do esgotamento do mer-
cado interno. “Essa é uma crise
mundial singular. Não é de es-
cassez, é de produção”, diz.

A consequência, segundo o pro-
fessor, é que “que quem apostar to-
talmente no liberalismo toma
uma surra da China”, o país que
elevou a escala de produção a ní-
veis nunca antes alcançados, a pre-
ços baixos e cada vez com mais
qualidade, e que colocou Estados
Unidos e Europa na defensiva.

Nesse contexto, Kezen vê a
América Latina buscando espa-
ços em estágios muito diferentes
e, por isso, difíceis de serem
comparados. A maior parte dos
países é exportadora de produ-
tos primários, dos quais a China
é a grande compradora, para
viabilizar sua produção indus-
trial em larga escala.

No Brasil, os produtos primários
estão bancando o crescimento das
importações, mas sem as históri-
cas crises cambiais a indústria per-
deu sua proteção. “Uma coisa boa
está fazendo mal”, diz Kezen. Ape-
sar disso, segundo ele, a economia
brasileira está “crescendo por den-
t r o” nos indicadores sociais e de
renda, aspectos que o PIB não esta-
ria conseguindo captar.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




