
nquanto o grupo de nações 

emergentes que chamou a aten

ção do mundo nos últimos anos 

- Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul - assiste a uma desacelera

ção de suas expressivas taxas de cresci

mento, outros países latino-americanos 

buscam seu lugar ao sol na economia 

global. Por terem feito a "lição de casa", 

corrigindo problemas internos e desen

volvendo estratégias de inserção comer

cial no mundo, Chile, Peru e Colômbia, 

entre outros, vêm apresentando resulta

dos bastante interessantes - e poderão 

se tornar os "novos Brics" de amanhã. 

De acordo com o documento "Estú

dio Económico de América Latina y el 

Caribe", elaborado pela Divisão de De

senvolvimento Econômico da Comis

são Econômica para a América Latina 

e o Caribe (Cepal), o desempenho dos 

países da região neste ano, como um to

do, deverá levar a uma expansão de 3% 

no Produto Interno Bruto (PIB). Contu-

do, as maiores altas deverão se verificar 

no Paraguai (12,5%), no Panamá (7,5%), 

no Peru (5,9%), na Bolívia (5,5%), na 

Nicarágua (5%), na Guiana (4,8%), no 

Chile (4,6%), no Suriname (4,5%) e na 

Colômbia (4%). Como comparação, a 

elevação do PIB projetada pela Cepal 

para o Brasil em 2013 é de apenas 2,5%. 

Os números são surpreendentes, mas 

não significam que esses países tenham 

resolvido todas as dificuldades conjun

turais - internas e externas. Ainda há 

muito por fazer. O próprio relatório da 

Cepal vincula o desenvolvimento das 

economias da região em 2013 à evolu

ção da economia mundial e aponta al

guns percalços que já vêm sendo sen

tidos, como a queda nas cotações de 

commodities exportadas pelos países la

tino-americanos, que afeta substancial

mente as nações cuja pauta de produtos 

comercializados internacionalmente é 

mais reduzida. A esse aspecto unem-

-se a desaceleração chinesa, que reduz 

a demanda por esses produtos; a ligeira 

diminuição no ritmo de geração de em

pregos; e a inflação, que tem atingido 

patamares consideráveis em países co

mo Argentina e Venezuela. 

EVOLUÇÃO DESIGUAL 

Ainda que as previsões de crescimen

to do PIB não reflitam necessariamen

te a pujança econômica dos países, elas 

mostram o dinamismo interno - e uma 

disposição de melhorar posições no 

ranking regional. De acordo com a aná

lise feita regularmente pela área de pes

quisas macroeconômicas do Itaú Uni-

banco, no Peru, por exemplo, observa-se 

atualmente certo enfraquecimento no 

ritmo de crescimento por causa de uma 

expansão menor no setor de construção. 

Em contrapartida, a atividade de mine

ração no país andino cresceu 6% em j u 

nho, na comparação com igual mês do 

ano anterior. "Isso é resultado dos altos 

investimentos no setor que ocorreram 
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nos anos recentes. Esse desempenho 

vai provavelmente se traduzir na recu

peração dos volumes de exportação, re

duzindo a pressão no déficit de conta-

-corrente, que atingiu 4,6% do PIB no 

primeiro trimestre", avalia o documento, 

acrescentando que esse cenário deverá 

se tornar mais evidente a partir do final 

do ano. Com relação à Colômbia, a aná

lise salienta que há sinais de recuperação 

na confiança do consumidor, e a políti

ca macroeconômica adotada pelo banco 

central do país provavelmente manterá 

taxas de expansão moderadas ao longo 

do ano e a inflação sob controle. 

Para o presidente do Instituto Frac-

tal, Celso Grisi, existe um terreno fa

vorável para que novos emergentes la

tino-americanos possam se destacar 

na economia global. "Tanto Peru quan

to Colômbia conseguiram enfrentar o 

problema do terrorismo - e isso abre a 

possibilidade de atração de investimen

tos. O Chile é uma boa opção, o México 

também - apesar de ter sua economia 

muito atrelada ainda à dos Estados Uni

dos, há espaço para crescimento; eles 

agora estão querendo quebrar o mono

pólio do petróleo, por exemplo. Sain

do da América Latina, regiões como 

o Leste Europeu, que tem países como 

Hungria e Polônia começando a con

viver com uma democracia mais está

vel, também representam importantes 

áreas de desenvolvimento", afirma. 

Já o professor do Ibmec-RJ Mauro Ro-

chlin adota uma postura mais cautelosa 

com relação ao desenvolvimento desses 

"novos Brics". "Assim como os emergen

tes, esses países também se beneficiaram 

do crescimento da economia mundial no 

passado, mas ainda são economias inex

pressivas globalmente. Acho que o cres

cimento deve ser muito robusto e por um 

longo período de tempo para que eles se 

tornem, de fato, mais expressivos no con

texto internacional", pondera. 

Segundo ele, outro entrave é represen

tado pela baixa diversificação da eco

nomia desses países - que muitas ve

zes não contam com um parque fabril 

considerável e acabam dependentes das 

exportações de commodities agrícolas 

e minerais. "O setor industrial ainda é 

muito incipiente. A Colômbia até tem 

um desempenho maior, mas o Peru não 

tem maior expressão, nem sequer em 

nível regional. Acho que é um exagero 

identificar essas economias, por causa 

de um dinamismo maior no crescimento 

econômico observado nos últimos anos, 

como novas potências emergentes. O 

que acontece é que eles são bons exem

plos de crescimento em um contexto no 

qual a expansão econômica não tem si

do a tônica predominante." • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 427, p. 70-71, set. 2013.




