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A nova classe média latino-ame-
ricana, que ocupou as páginas
dos jornais de todo o mundo
com protestos de rua neste ano,
pode encolher em um cenário
de “vacas magras” provocado
pelo fim do boom de commodi-
ties que impulsionou as expor-
tações da região na última déca-
da e meia, alertaram ontem par-
ticipantes de seminário realiza-
do na reunião de outono do Fun-
do Monetário Internacional
(FMI) e do Banco Mundial.

Além de encontrar caminhos
que evitem o retrocesso, a re-
gião enfrenta o desafio de gerar
espaço fiscal que permita aos
Estados atender às demandas
por mais e melhores serviços
públicos apresentadas em paí-
ses como Brasil, Chile e Peru.

“A redução nas exportações
de matérias-primas terá de ser

compensada com crescimento,
com aumento de produtividade
e eficiência”, afirmou Enrique
Iglesias, o ex-diretor do Banco
Interamericano de Desenvolvi-

mento que hoje é secretário da
Cooperação Ibero-americana.

Para ele, a expansão é necessá-
ria para impedir que milhões de
pessoas que ascenderam nos úl-

timos anos voltem à pobreza.
O presidente do Banco Mun-

dial, Jim Yong Kim, apresentou
dados impressionantes sobre a
mudança na estrutura social da
região. O número de pobres
caiu de 44% para 27% da popula-
ção entre 2003 e 2011 e hoje há
mais pessoas na América Latina
que pertencem à classe média
do que à pobreza.

Mas as estatísticas foram
questionadas por Nancy Bird-
sall, presidente do think tank
Center for Global Develop-
ment, com sede em Washing-
ton. “Há um novo pobre na Amé-

rica Latina, que não é extrema-
mente pobre, mas continua a
ser vulnerável.” Birdsall ressal-
tou que há uma definição mone-
tária de classe média, que se re-
fere àqueles com renda igual ou
superior a US$ 10 ao dia – ou
US$ 3.600 em um ano. Mas a
maioria dos integrantes do gru-
po que ascendeu está abaixo
desse patamar, disse, com ren-
da entre US$ 4 e US$ 5.

Fernando Lorenza, ministro
das Finanças do Uruguai, defen-
deu a retomada da agenda de re-
formas na América Latina, para
que seja aberto o caminho de
crescimento sustentável e am-
pliação de serviços público.

Em sua opinião, o país da re-
gião com pressão fiscal “mais
aguda” é o Brasil. “Não é algo
simples fazer uma reforma fis-
cal.” A visão pessimista do fim
da forte expansão das commodi-
ties foi questionada pelo presi-
dente do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômicoe So-
cial (BNDES), Luciano Couti-
nho, para quem o crescimento
brasileiro será sustentado por
um câmbio mais competitivo e
a recuperação gradual das eco-
nomias desenvolvidas.

Coutinho ressaltou ainda
que PPPs e concessões de servi-
ços públicos são o caminho pa-
ra atender a demanda por in-
fraestrutura no cenário de bai-

xa poupança doméstica, limita-
da capacidade fiscal e escassez
de crédito de longo prazo que
caracteriza a região.

Em entrevista depois do even-
to, ele contestou a conclusão do
FMI de que a situação fiscal no
Brasil se deteriorou. Mas reco-
nheceu que é necessário aperfei-
çoar o sistema tributário.

Odiretor deAssuntos Interna-
cionais do Banco Central, Luiz
Awazu Pereira, sustentou que o
Brasil está pronto para enfren-
tar o período de vacas magras e
de mudanças que virão com a re-
tirada dos estímulos monetá-
rios nos Estados Unidos, que de-
ve começar no fim do ano.

“O Brasil se preparou para
tempos de reversão do senti-
mento de mercado por meio da
manutenção dos seus funda-
mentos macroeconômicos, dos
níveis de dívida, da inflação sob
controle”, afirmou o diretor.

“Acreditamos que estamos
com condições de continuar o
processo de recuperação gra-
dual com estabilidade.” “Vamos
poder reforçar a nossa estabili-
dade macroeconômica e dar pre-
visibilidade aos nossos agentes
para que eles possam continuar
o processo de recuperação da
economia brasileira e recupera-
ção gradual do investimento e
do crescimento.” / COLABOROU
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Banco Mundial e
FMI põem foco
nos ‘sem banheiro’
Bird tem nova meta de combate à miséria e Fundo Monetário
Internacional reforça a carteira de crédito aos pobres

Pobreza. Anúncio foi feito por Lagarde, diretora-gerente do FMI, e pelo presidente do Bird

Commody. Coutinho, do BNDES, questiona visão pessimista
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Os muito pobres, incluídas as
multidões sem banheiro, sem
escola e sem informação so-
bre a crise global, ganharam
destaque ontem nos anún-
cios do presidente do Banco
Mundial (Bird), Jim Yong
Kim, e da diretora-gerente do
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde.

Enquanto os mercados espe-
ravam notícias do impasse em
torno do orçamento e da dívida
pública, nos Estados Unidos,
Lagarde anunciava mais dinhei-
ro para empréstimos em condi-
ções especiais aos países de bai-
xa renda.

Pouco antes, seu colega do
banco havia mencionado a no-
va meta da instituição – reduzir
a 20%, até 2020, o número de
pessoas em pobreza extrema,
condenadas a viver com US$
1,25 ou menos por dia. Essa de-
ve ser a primeira etapa do pro-
grama, lançado há seis meses,
de eliminar a pobreza extrema
até 2030.

Se der certo, os ex-pobres te-
rão novas demandas – melhor
educação, melhores serviços
de saúde e melhores perspecti-
vas para os filhos, indicou Jim
Yong Kim citando as recentes
manifestações de rua no Brasil,

O novo dinheiro do FMI para
os pobres vem do ganho extra
obtido com a venda parcial do
estoque de ouro. Com a concor-
dância de 151 países, incluído o
Brasil, mais US$ 2,7 bilhões se-
rão adicionados a um fundo es-
pecial de redução da pobreza,
em vez de ser distribuídos en-
tre os membros. Com os US$
700 milhões alocados anterior-
mente, o FMI disporá de US$
3,4 bilhões para o programa de
ajuda e terá condições de em-
prestar US$ 1,9 bilhão por ano à
clientela mais pobre.

Perdas. O programa do Banco
Mundial é continuação de es-
forços iniciados há algumas dé-
cadas e intensificados a partir
dos anos 90. Com um bilhão de
pessoas sem banheiro, o mun-
do perde ou deixa de ganhar
US$ 260 bilhões por ano, mais

do que o Produto Interno Bru-
to (PIB) do Chile, por insufi-
ciente acesso a serviços sanitá-
rios, segundo estimativa da ins-
tituição.

Embora 700 milhões te-
nham saído da pobreza extre-
ma nos últimos 30 anos, um bi-
lhão de pessoas ainda são classi-
ficadas como pobres ou muito
pobres. A mais importante das
Metas do Milênio – reduzir mi-
séria à metade entre 1990 e
2015 – foi alcançada em 2010,
mas sobrou uma tarefa enor-
me, até porque o resultado esta-
tístico foi em grande parte obti-
do graças ao crescimento eco-
nômico da China e da Índia.
Nos países de renda mais bai-
xa, o número dos miseráveis au-
mentou de 103 milhões entre
1981 e 2010.

O plano de eliminar a pobre-
za extrema até 2030 envolve a
inclusão econômica dos 40%
mais pobres dos países em de-
senvolvimento. Pelas contas
do banco, há um bilhão de pes-
soas na miséria, incluídos 400
milhões de crianças. O número
de pessoas em condições mui-

to ruins é muito maior, no en-
tanto, que o contingente dos
miseráveis com renda igual ou
inferior a US$ 1,25 por dia. Pe-
las estimativas do banco, 2,5 bi-
lhões vivem sem acesso a me-
lhoramentos sanitários e um bi-
lhão de pessoas se arranjam
sem banheiro.

Na África Subsaariana, 69%
das pessoas carecem de acesso
a redes sanitárias; no sul da
Ásia, 62%.; na Ásia Oriental e
no Pacífico, 34%; na América
Latina e no Caribe, 21%; na Eu-
ropa e na Ásia Central, 16%; no
Oriente Médio e no norte da
África, 12%.

Saúde. O custo total do servi-
ço sanitário inadequado, US$
260 bilhões, segundo o cálculo
do banco, inclui, entre outros
fatores, despesas diretas com
problemas de saúde e prejuí-
zos econômicos diversos, co-
mo invalidez e inabilitação pa-
ra o trabalho, baixa produtivi-
dade e perda de oportunidades
de negócios – no turismo, por
exemplo. Os autores dos cálcu-
los levaram em conta itens sur-
preendentes, como o valor do

tempo gasto para se encontrar
um lugar adequado para insta-
lar o vaso sanitário. No Quênia,
por exemplo, cada pessoa gas-
ta em média dois dias e meio
por ano nessa procura, a um
custo total, para o país, de US$
26 milhões. Na Indonésia, o
custo de uma latrina simples é
integralmente reposto em um
ano – com certeza, uma das
mais altas taxas de retorno en-
contradas em qualquer parte
do mundo para um investimen-
to fixo.

Para cumprir o novo progra-
ma – educação, saúde, infraes-
trutura e apoio técnico a pes-
soas em geral instaladas em
áreas rurais de países atrasa-
dos e com frequência instáveis
– o banco precisará recompor
seus recursos e este é o desafio
imediato para Jim Yong Kim.
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● PreparaçãoMovimento deve ser
provocado pelo freio no
preço das commodities,
segundo participantes
de seminário do FMI

● Dinheiro social

“O Brasil se preparou para
tempos de reversão do
sentimento de mercado por
meio da manutenção dos
seus fundamentos
macroeconômicos, dos
níveis de dívida, da inflação
sob controle.”
“Acreditamos que estamos
com condições de continuar
o processo de recuperação.”
Luiz Awazu Pereira
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 out. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




