
AL tem maior expansão em 24 anos, diz Bird  
Fabiano Maisonnave 
 
Região, ao lado do Caribe, cresce 5,7% em 2004, mas Banco Mundial alerta emergentes para 
riscos neste ano 
 
Beneficiados pelo cenário mundial favorável, a América Latina e o Caribe (ALC) cresceram 
surpreendentes 5,7% em 2004, no maior salto dos últimos 24 anos, segundo relatório divulgado 
ontem pelo Bird (Banco Mundial).  
 
Por outro lado, o estudo prevê que a região seguirá a tendência global de desaceleração do 
crescimento econômico a médio prazo e adverte sobre vulnerabilidades dos países emergentes. 
 
"A economia global está num momento decisivo. O crescimento chegou ao pico, e as pressões 
para lidar com os desequilíbrios globais estão crescendo, expondo riscos importantes para países 
desenvolvidos e em desenvolvimento", diz o primeiro parágrafo do relatório "Desenvolvimento 
Financeiro Global 2005".  
 
O desempenho da ALC no ano passado ficou acima da projeção já otimista feita pelo banco 
Mundial há um ano, de 3,8%. Para 2005, a estimativa de crescimento é de 4,3%, uma 
desaceleração moderada e acima da projeção global, de 3,1%.  
 
Segundo o relatório, o crescimento na região é conseqüência do aumento da demanda mundial 
dos produtos de exportação da ALC, dos altos preços das commodities e das baixas taxas de juros 
e de "spreads" (diferença entre o custo de captação do banco e o que ele cobra ao conceder 
empréstimos) internacionais. 
 
Maiores beneficiados 
Os países que mais se beneficiaram foram o México, o Chile e o Brasil. A recuperação econômica 
dos países recém-saídos de fortes crises -a Argentina, o Uruguai e a Venezuela- também 
contribuiu para o desempenho regional.  
 
O país com a pior performance econômica foi o Haiti.  
De acordo com o Bird, a desaceleração do crescimento latino-americano neste ano ocorrerá por 
causa da estabilização dos preços das commodities -que seguirão altos-, aliada a um menor 
crescimento global e ao crescimento das taxas de juros e das pressões inflacionárias. 
 
No cenário mundial, o bom desempenho de 2004 -crescimento de 3,8%- foi impulsionado 
sobretudo pela expansão verificada nos EUA, na China e na Índia. Puxada pelos dois gigantes 
asiáticos, a média geral dos países em desenvolvimento também foi alta -6,6%, a maior em 30 
anos. 
 
O relatório afirma que a economia mundial já sofreu uma desaceleração no segundo semestre de 
2004, provocada, entre outros motivos, pela elevação das taxas de juros dos EUA, pela 
desvalorização do dólar e pelos preços cada vez mais altos do petróleo. 
 
O Bird afirma que o "risco mais grave" para os países emergentes é "um ajuste abrupto e 
desordenado das principais taxas de câmbio, combinado uma aumento acima do esperado das 
taxas de juros internacionais". 
 
"As persistentes fraquezas dos sistemas bancário e financeiro, sobretudo quando acompanhadas 
por alto endividamento ou por um histórico de má administração macroeconômica e "default", 
deixa algumas das hoje pulsantes economias particularmente vulneráveis a reavaliações 
repentinas do risco-país pelos mercados de capital", diz o relatório. 
 



Reservas 
Como exemplo, o Bird prevê que uma eventual desvalorização desordenada do dólar provocaria 
grandes perdas para países em desenvolvimento com grandes reservas na moeda americana. 
 
As reservas estrangeiras mantidas por países em desenvolvimento cresceram US$ 378 bilhões em 
2004 e chegaram a um nível recorde de US$ 1,6 trilhão.  
 
Sozinha, a China mantém US$ 610 bilhões em reservas, mas a tendência é mundial: 101 dos 132 
países em desenvolvimento aumentaram as suas reservas no ano passado, inclusive o Brasil. 
 
 
 
Juros americanos 
Para a ALC, o Bird afirma que o pior cenário seria um eventual alto crescimento nas taxas de juro 
americanas, acompanhado pelo aumento dos prêmios de risco dos mercados emergentes para o 
mercados emergentes, o que provocaria uma forte desaceleração. 
 
"Os impactos mais significativos provavelmente seriam sentidos em países com alto 
endividamento, como o Brasil, o Uruguai e a Colômbia, onde as taxas de juros [americanas] mais 
altas geraria grandes custos fiscais adicionais, que exigiriam cortes em outras áreas do 
Orçamento, exacerbando a redução." 
 
"Embora os riscos não devam ser sobrevalorizados, os governos dos países em desenvolvimento 
precisam se preocupar com eles", disse Frank Lewis, que organizou o relatório do Bird. 
 
"Enquanto as condições permanecerem favoráveis, os esforços para fortalecer a situação fiscal e 
se beneficiar das baixas taxas de juros para reestruturas a dívida devem continuar", afirmou. 
 
"Os fundamentos dos países são sólidos, mas a região precisa adotar uma política prudente para 
reduzir sua vulnerabilidade ao aumento dos juros e à desaceleração do crescimento mundial", 
disse Guillermo Perry, economista-chefe do Bird para a ALC. 

 
 
Leia Mais 
 
Para instituto, eleição deve parar reformas no Brasil 
 
O Brasil deve continuar com uma sólida performance econômica neste ano, mas a aproximação 
das eleições presidenciais de 2006 deve afastar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reformas 
impopulares, avalia relatório do IIF (Instituto de Finanças Internacionais), representante dos 340 
maiores bancos do mundo. 
 
"Dadas a frágil coalizão no Congresso e a necessidade de assegurar apoio à reeleição de Lula em 
outubro de 2006, não esperamos que o governo pressione pela aprovação das impopulares 
reformas fiscal e trabalhista, que requerem mudanças na Constituição", diz o "Balanço Regional 
para a América Latina", que será apresentado no encontro anual do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, neste final de semana, no Japão. 
 
Para o IIF, o pior cenário para o Brasil é uma drástica redução no ritmo de expansão econômica e 
de emprego antes das eleições: "Se minarem as chances de reeleição, cresceria a pressão sobre o 
governo para adotar políticas populistas, inclusive medidas expansionistas pré-eleitorais". 
 
Afastado esse cenário, o IIF faz previsões positivas para o Brasil: prevê um crescimento do PIB de 
3,3% para este ano, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda interna. O estudo 
projeta uma inflação anual de 5,6% -ante meta de 5,1%. 



O IIF também vê o Brasil mais fortalecido para suportar choques externos devido, entre outros 
motivos, à maior confiança nas políticas do governo e ao aumento das reservas internacionais. 
 
Por outro lado, o IIF faz duras críticas às políticas econômicas da Argentina e da Venezuela: "Os 
governos argentino e venezuelano estão intensificando o uso de controles direto da economia à 
custa de políticas de mercado na busca de conseguir objetivos políticos populistas"  
 
"A recusa do governo argentino em negociar aumento das tarifas públicas, seu recente ataque 
contra investidores estrangeiros e sua forma unilateral e confrontante para lidar com a 
reestruturação da dívida têm levantado sérias questões sobre o relacionamento do governo com o 
setor privado." 

 
Leia Mais 
 
País pode cair mais em tecnologia 
Cíntia Cardoso  
 
Sem investimentos pesados e urgentes em educação, o Brasil poderá seguir numa trajetória 
descendente no ranking que mede o desenvolvimento de ICT (sigla em inglês para tecnologia da 
informação e da comunicação). 
 
"A América Latina não se move de modo rápido o suficiente em relação à Ásia em termos de 
acesso à internet, por exemplo.  
 
No Brasil, a real fraqueza não é a questão da internet, mas a burocracia na máquina 
administrativa, no ambiente regulatório e a falta de clareza nas prioridades do Orçamento para a 
educação", avaliou Augusto López-Carlos, diretor-executivo do Fórum Econômico Mundial. 
 
No começo de março, o Fórum Econômico Mundial Brasil divulgou um ranking que mostrava o 
Brasil na 46ª posição entre os países com maior grau de desenvolvimento tecnológico em 2004. 
Na avaliação anterior, o país estava em 39º lugar.  
 
Ontem, o economista López-Carlos esteve em São Paulo para detalhar os componentes da 
pesquisa. 
 
O índice leva em consideração diversos fatores da estrutura econômica e tecnológica de um país, 
desde o ambiente macroeconômico passando pela capacidade que as empresas e os governos têm 
de adotarem ferramentas de tecnologia da informação.  
 
Aos diversos itens, são atribuídas notas de 0 a 100. Quanto menor o valor, maior é o grau de 
avanço tecnológico dessa sociedade. 
 
No indicador que mede o número de usuários de internet por 100 habitantes, o Brasil obtém nota 
53, a Argentina, 47 e o Chile, 34. Esses dados são de 2002, última informação disponível. 
 
Mas, na avaliação de López-Carlos, o indicador mais preocupante para o desenvolvimento 
tecnológico brasileiro está na dificuldade para abrir pequenas empresas.  
 
Em países como Israel, os pequenos empreendimentos são um dos principais responsáveis pelo 
surgimento de novas tecnologias. 
 
"Segundo sondagem com empresários, a nota para a facilidade de abrir um negócio no Brasil é 
96. No Chile é 52", argumentou o economista.  
 



Entre os países latino-americanos, o Chile é o mais bem colocado e ocupa a 35ª posição. 
Cingapura lidera o ranking. 
 
Piores indicadores 
 
Nos itens relativos à educação, o Brasil recebe as piores avaliações. Com relação à qualidade das 
escolas públicas, o Brasil recebeu uma nota 81.  
 
No indicador que mede a qualidade do ensino de ciências e de matemática, a nota é 79.  
 
"Os investimentos em educação podem levar certo tempo para dar resultado, mas têm que ser 
feitos com urgência.  
 
O desenvolvimento tecnológico é uma corrida, quem não avança fica para trás", sentenciou 
López-Carlos. 
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