
%HermesFileInfo:B-7:20131010:

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2013 Economia B7

● Editorial publicado pelo ‘New
York Times’ destaca os atuais
desafios a serem enfrentados
pela presidente Dilma Rousseff
para retomar o caminho do cres-
cimento econômico. “Após uma
década de rápido crescimento e
aumento da renda, o Brasil atin-
giu uma fase difícil, que testa a
capacidade de seu governo admi-
nistrar a economia e satisfazer

as crescentes aspirações de seu
povo.” Com o título “Próximas
etapas do Brasil”, o artigo aponta
o baixo investimento privado co-
mo um dos obstáculos. “O cresci-
mento de 0,9% em 2012 resulta-
ria, portanto, do fraco ímpeto do
empresariado – a ausência do tal
‘espírito animal’ tão falado pela
presidente.” Os protestos de ju-
nho são lembrados como reflexo
dos gargalos a serem resolvidos.
Mas não há apenas críticas. A
publicação reconhece os avan-
ços feitos pelos dois últimos go-
vernos, citando o Bolsa Família. /
GUSTAVO SANTOS FERREIRA

Câmbio ajuda AL, diz Banco Mundial
Relatório da instituição afirma que a maioria dos países está mais confortável para enfrentar as turbulências decorrentes do cenário
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‘New York Times’
aponta desafios
para governo Dilma
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A América Latina perdeu o
medo de desvalorizações
cambiais, que se transforma-
ram em um instrumento im-
portante para a redução do
impacto de choques econômi-
cos externos, avaliou ontem
o Banco Mundial (Bird), pre-
sidido por Jim Yong Kim. O
banco considera “exagera-
do” o recente pessimismo de
analistas em relação à região.

Os países latino-americanos
estão desacelerando em razão
da perda de vigor dos três fato-
res que impulsionaram o seu
crescimento nos últimos anos:
a expansão chinesa, a baixa taxa

de juros nos Estados Unidos e o
alto preço das commodities.
Mas a maioria está em situação
mais confortável para enfren-
tar turbulências decorrentes da
mudança de cenário do que a
existente nas crises dos anos 80
e 90, concluiu o relatório A De-
saceleração na América Latina
e o Tipo de Câmbio como Amor-
tizador, divulgado ontem.

Os fundamentos macroeco-
nômicos estão mais sólidos e ga-
nharam mais um pilar com a
possibilidade de a moeda ser
desvalorizada para permitir a
absorção de turbulências, algo
que não era possível nos anos
90 em razão do elevado endivi-
damento, da dolarização de
muitos países e do impacto au-

tomático que a depreciação ti-
nha sobre a inflação.

“A América Latina construiu
um sistema imunológico mais
forte do que o existente naque-
la década”, ressaltou Augusto
de la Torre, economista-chefe
do Banco Mundial para a região.
“A desvalorização não é mais
amplificadora de choques, mas
amortizadora.”

Crescimento. A depreciação
ajuda a equilibrar as contas ex-
ternas, ao tornar as importa-
ções mais caras e as exporta-
ções mais baratas, ao mesmo
tempo em que aumenta a com-
petitividade dos produtores do-
mésticos, funcionando como
estímulo ao crescimento.

A redução da dívida externa, a
acumulação de reservas e o for-
talecimento dos instrumentos
à disposição das autoridades es-
tão entre os elementos que fize-
ram o Banco Mundial conside-
rar exagerado o recente pessi-
mismo. “É equivocado analisar
a tendência atual com os olhos
do passado e assumir que a Amé-
rica Latina cairá inevitavelmen-
te nas mesmas armadilhas que
antes”, disse Torre.

No entanto, ele ressaltou que
o fortalecimento dos funda-
mentos macroeconômicos não
resolveu os problemas estrutu-
rais que impedem a região de
ter um crescimento sustentá-
vel de longo prazo.

A desaceleração que a Améri-
ca Latina experimenta se distri-
bui de maneira heterogênea,
com países como Peru e Pana-
má crescendo acima da média e
outros, como Jamaica e Vene-
zuela, registrando indicadores
próximos de 1%.

A grande preocupação, segun-
do Torre, são os dois “gigantes”
da região, Brasil e México, que
terão expansão inferior à média
de 2,5% esperada para a Améri-
ca Latina e Caribe –o indicador

foi de 3%, em 2012, e de 6%, no
ano anterior.

O aumento da produtividade
estará no centro da agenda para
a região nos próximos 10 a 15
anos, na medida em que temas
fiscais e cambiais percam rele-
vância, estimou Torre. No Bra-
sil, o principal desafio será au-
mentar o investimento a níveis
semelhantes aos já registrados
em outros países da região, co-
mo Chile, Colômbia e Peru.

Tendo em vista o baixo nível
de poupança interna, os países
que precisam aumentar a taxa
de investimentos terão de abrir
espaço para a poupança exter-
na, em especial os Investimen-
tos Estrangeiros Diretos.

Foco. Bird, dirigido por Kim, destaca papel do investimento
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Casa suspensa: varanda 
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 out. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




