
América Latina cresceu sem dividir  
 
Diagnóstico é da Cepal, órgão da ONU  
 
Nos últimos 13 anos, a América Latina cumpriu grande parte de suas tarefas econômicas. Mesmo 
assim, a desigualdade e a pobreza aumentaram na região. O diagnóstico é da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), que propõe para a região uma nova 
estratégia de desenvolvimento produtivo.  
 
Para o secretário executivo do órgão das Nações Unidas, José Luis Machinea, a maior integração 
da região foi um ganho dos últimos anos. Sua aposta para reduzir a forte desigualdade que ainda 
existe é a união de crescimento econômico com proteção social.  
 
 
Machinea propôs a substituição do conceito de ''mais mercado e menos Estado'', que orientou as 
reformas econômicas dos anos 90, por uma visão que aponta para ''mercados que funcionem bem 
e governos de melhor qualidade''.  
 
- Foram feitas as coisas que tinham de ser feitas e os objetivos foram alcançados: a economia se 
abriu, a inflação caiu, os déficit fiscais baixaram. Mas ao olhar os resultados, encontramos uma 
economia que cresceu só 2,6% entre 1990 e 2003. A desigualdade e distribuição da renda 
pioraram - disse Machinea.  
 
Segundo Machinea, estes atrasos são causados pela falta na América Latina de uma estratégia de 
desenvolvimento, tendo em vista que as reformas por si mesmas não geraram mais crescimento 
nem igualdade.  
 
O economista advertiu que não se trata de dar marcha à ré nas reformas nem voltar a velhos 
modelos, mas de melhorar algumas e, sobretudo, planejar políticas de desenvolvimento para 
economias abertas.  
 
A proposta será apresentada no trigésimo período de sessões da Cepal, que será realizado em 
San Juan de Puerto Rico do dia 28 de junho ao dia 2 de julho.  
 
No evento, a Cepal pedirá também uma reforma do mercado de trabalho, cuja flexibilização 
eliminou grande parte da proteção social aos trabalhadores.  
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