
Segunda-feira 24 .6 .2013 l Economia l O GLOBO l 19

-BRASÍLIA- Às voltas com infla-
ção em alta, fuga de capitais e
lentidão na realização de in-
vestimentos, o Brasil é o país
que teve a segundamais baixa
variação do Produto Interno
Bruto (PIB) entre as nações da
América Latina no ano passa-
do: apenas 0,9%, último entre
os que apresentaram cresci-
mento e à frente apenas do
Paraguai, que apresentou
queda de 1,2% no PIB em
2012. Os dados são da Comis-
são Econômica para a Améri-
ca Latina e o Caribe (Cepal)
que fez um ranking com 20
países da região.
Além do PIB foram analisa-

das também as taxas de infa-
ção desses países. A brasileira,
de 5,8%, no ano passado, foi a
sexta mais alta da região, abai-
xo de parceiros latinos como a
Venezuela, a Argentina e o
Uruguai, que em 2012 registra-
ram taxas de 19,5%,10,8% e
7,5%, respectivamente.

REGIÃO CRESCE MENOS DE 3,5%
Ao que tudo indica, contudo,
para 2013, a expectativa é que
o país piore nesse ranking, já
que nos últimos doze meses a
inflação acumulada, medida
pelo IPCA-15 — que faz uma
prévia da inflação oficial —,
chegou aos 6,67%, estouran-
do o teto da meta do governo,
que era de 6,5%.
Os números da Cepal serão

revistos para baixo no próximo
mês, devido à conjuntura na
região. Em abril, a expectativa
do organismo era que Argenti-
na e Brasil melhorassem seu
desempenho, mas agora há
dúvidas quanto a isso. A última
projeção da Cepal era que a
América Latina cresceria 3,5%
em 2012.

PANAMÁ E PERU À FRENTE
De acordo com o represen-
tante da Cepal no Brasil, Car-
los Mussi, por outro lado, ain-
da é esperado o crescimento
do consumo como conse-
quência de melhores indica-
dores domercado de trabalho
e do aumento do crédito ban-
cário ao setor privado.
— O menor crescimento da

economia mundial afetou o
comércio exterior da América
Latina e do Caribe em 2012, já
que o aumentono valor das ex-
portações foi de somente 1,6%,
comparado com os 23,9% de
2011. Já o valor das importa-
ções caiu de 22,3%em2011pa-
ra 4,3% no ano passado—des-
tacou Mussi.
Os dados da Cepal mostram

ainda que os países que tive-
ram maior crescimento na re-
gião foram Panamá, com PIB
estimado em 10,7% no ano
passado, Peru, com 6,2% e Ve-
nezuela e Chile, ambos com
5,6%. Já no ranking da inflação,
El Salvador apresentou a me-
nor taxa: 0,8%, seguido pelo
Chile (1,5%), Cuba (2%), Co-
lômbia (2,4%) e Peru (2,6%). l

Emmeio à inflação alta e à saída de investidores do país, Cepal vai rever para baixo previsão de crescimento
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Na América Latina, PIB do Brasil na lanterna

Para analistas, é preciso maior abertura na
economia e parcerias com andinos e México
Eleições presidenciais na
região trazem risco de
medidas populistas

-BRASÍLIA- Na avaliação de analis-
tas ouvidos pelo GLOBO, em-
bora a economia brasileira seja
“descolada” dos vizinhos, a
aproximação do modelo políti-
co brasileiro comos de Venezu-
ela e Argentina impede que o
Brasil dê passos maiores em di-
reção a um maior crescimento
do PIB, inclusive o per capita.
Autor de um estudo sobre as

economias da região, Ronald
Hillbrecht, do Instituto Mille-
nium, acredita que o modelo
político-econômico brasileiro
é a causa do baixo crescimento
do Brasil em relação a outros
países emergentes, como Chi-
na, Índia e Coreia do Sul.
— Esse modelo, embora de-

mocrático, tem forte concen-
tração de poder político. Além
disso, as economias são muito
fechadas — disse Hillbrecht.
Já Norman Gall, do Instituto

Fernand Braudel de Economia
Mundial, vê uma divisão entre
Norte e Sul na região, especial-
mente na América do Sul. Os
países andinos e o México es-
tão emuma situação econômi-
ca mais confortável.
— Os governos populistas e

fechados têm menos condi-
ções de enfrentar os proble-

mas. Quantomais estabilidade
interna, melhor — disse Gall.
O embaixador José Botafogo

Gonçalves, do Centro Brasilei-
ro de Relações Internacionais
(Cebri), destaca que as econo-
mias chilena, colombiana e
peruana devem crescer entre
3% e 4%, nomínimo, e defende
que o Brasil am-
plie os acordos
comerciais com
esses países. Em
sua opinião, os
tratados com a
Comunidade
Andina e oMéxi-
co são limitados
e sem ousadia.
—Este é um la-

do que não está
merecendo a de-
vida atenção das
autoridades bra-
sileiras. São nos-
sos vizinhos, te-
mos interesses
crescentes nes-
ses mercados, nossas princi-
pais empresas de construção
civil estão lá. Estamos perden-
do tempo e paralisados diante
das oportunidades—declarou
Botafogo, esclarecendo que is-
so não significa abandonar o
Mercosul.
Quanto à inflação, técnicos

do governo destacam que o
Brasil tem em comumcomou-
tros países latinos o fato de ser

um grande exportador de com-
modities agrícolas, que estão
caindo de preço no mercado
internacional. Outro ponto
que liga esses países é o fato de
vários deles terem eleições
presidenciais em 2014. Além
do Brasil, Colômbia, Argenti-
na, Uruguai e Panamá.

De acordo com
uma fonte, há
risco de medidas
populistas que
podem afetar ne-
gativamente a
economia da re-
gião. Essa preo-
cupação é evi-
dente num mo-
mento em que as
instituições fi-
nanceiras multi-
laterais, como o
Fundo Monetá-
rio Internacional
(FMI), pedem
para que os paí-
ses latino-ameri-

canos consolidem suas mar-
gens demanobra fiscal e avan-
cem em reformas estruturais,
para aumentar a produtivida-
de e o crescimento potencial.
O argumento é que essas eco-
nomias precisam aproveitar as
condições econômicas favorá-
veis atuais para construir uma
base sólida para um cresci-
mento sustentável futuro. (Eli-
ane Oliveira) l

“Estamos
paralisados
diante das
oportunidades”
José Botafogo
Gonçalves
Embaixador, do Cebri
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FONTE: CEPAL. * Estimativa. ** Algumas estimativas, incluindo a do Brasil, serão revistas para baixo em julho pela Cepal.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun. 2013, Economia, p. 19.
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