
América Latina permanece frágil 

Perspectivas Econômicas Mundiais desaceleraram melhorias esperadas para este ano 

O Fundo Monetário Internacional (FMI), segundo o relatório semestral ''Perspectivas Econômicas 
Mundiais'' divulgado ontem, disse que a América Latina começou a recuperar-se, após a contração 
de 2002, mas que muitos países, como Brasil, Argentina e Uruguai continuam vulneráveis. Para o 
Brasil, o FMI projeta crescimento do PIB de 2,8% para este ano e de 3,5% para 2004. Para a 
América Latina, o Fundo estima um crescimento de 1,5% este ano e de 4,2% para 2004.  
 
Segundo o documento, a perspectiva econômica para a região permanece frágil e dependente dos 
acontecimentos dos EUA, embora as perspectivas no curto prazo estejam, no geral, melhores em 
países com fundamentos mais fortes em termos de políticas econômicas. 

A projeção de crescimento para a região embute a visão de que as incertezas políticas regionais 
sejam resolvidas e que o acesso ao mercado de capital internacional seja ampliado. ''Dada a ainda 
grande alocação de recursos de investidores para a América Latina, um acontecimento adverso - 
tal como um default desorganizado da dívida - poderia resultar numa pressão de venda mais 
ampla em muitos ativos latino-americanos.'' 

Segundo o FMI, para melhorar as perspectivas de crescimento de médio prazo e reduzir a 
probabilidade de futuras crises, muitos países deveriam priorizar a redução da dívida pública, 
orientar a política monetária para uma inflação baixa com câmbio flexível, apronfudar a 
intermediação financeira doméstica, reduzir a fragilidade dos balanços financeiros relacionada à 
forte dolarização informal, liberalizar ainda mais o comércio, avançar com reformas trabalhistas e 
combater a corrupção. 

Após quatro anos de recessão, a Argentina voltará a crescer neste ano, segundo estimativas do 
FMI. O Fundo espera uma expansão de 3% em 2003, resultado bastante positivo se comparado à 
queda de 11% do PIB (Produto Interno Bruto) registrada em 2002 e ao recuo de 4,4% de 
2001.Em 2003, a estimativa é de uma taxa menor, mas ainda bastante elevada. A expectativa do 
Fundo é de que o índice de preços ao consumidor feche em 22,3% neste ano, ligeiramente abaixo 
dos 25,9% de 2002. Para 2004, as projeções do Fundo são de um avanço de 4,5% no PIB, e de 
uma taxa de 13% da inflação.  

Em relação ao Chile, a previsão é de expansão de 3,1% para este ano e de 4,8% para 2004. O 
México deverá registrar crescimento de 2,3% em 2003 e de 3,7% em 2004. 

INFLAÇÃO SUPERARá a META, DIZ FMI 

Se depender das projeções do Fundo, mais uma vez o Governo brasileiro não conseguirá cumprir 
a meta de inflação traçada pelo Conselho Monetário Internacional. O Fundo estima que neste ano, 
o IPCA - índice usado pelo Governo para monitorar os preços - atingirá 14%, taxa muito acima da 
meta do Banco Central, de 8,5%. As estimativas fazem parte do relatório do FMI. Segundo o 
Fundo, o esforço do governo Lula para manter a estabilidade econômica tem ajudado a reduzir as 
incertezas no mercado financeiro. No entanto, as condições de financiamento externo continuam 
difíceis, refletindo a elevada necessidade de renegociação da dívida pública. Segundo o Fundo, a 
redução da vulnerabilidade está diretamente ligada à capacidade do Governo de levar adiante as 
reformas (tributária e previdenciária) e de cumprir o superávit fiscal. 

Em sua avaliação do desempenho do Brasil, o Fundo afirma que o empenho do presidente José 
Inácio Lula da Silva na manutenção da estabilidade ''ajudou a reduzir as incertezas''. O 
economista-chefe do FMI, Kenneth Rogoff, elogiou a condução da política econômica.  



''Sobre o Brasil, é preciso dar o crédito onde é necessário: o presidente nomeou uma equipe 
econômica de categoria mundial que sucedeu a outra equipe econômica de categoria mundial. 

América Latina 

 
Variações percentuais de inflação e PIB. Balanço em Conta Corrente,em percentual sobre o PIB 

PIB Real Inflação  Balanço de
Conta-corrente   

200220032004200220032004200220032004
Am. 
Latina 

-0,1 1,5 4,2 8,7 11 6,9 -1 -1,1 -1,6 

Argentina -11 3 4,5 25,9 22,3 13 8,3 7,8 6,7 
Brasil 1,5 2,8 3,5 8,4 14 5,5 -1,7 -1,5 -2,3 
Chile 2 3,1 4,8 2,5 3,3 2,9 -0,9 -1,5 -1,1 
Colômbia 1,6 2 3,3 6,3 5,6 4,3 -2 -0,8 -1,6 
Equador 3 3,5 5,2 12,6 7,4 5,5 -6,6 -5,9 -3,9 
México 0,9 2,3 3,7 5 4,3 3,3 -2,2 -2,2 -3,1 
Peru 5,2 4 4,5 0,2 2,5 2,5 -2 -1,9 -2 
Uruguai -10,8 -2 4,5 14 27,9 21,2 1,2 2,3 1,6 
Venezuela-8,9 -17 13,4 22,4 37,5 40,9 8,1 4,9 5,6 
Am. 
Central 

1,9 2,4 3,1 5,4 5,5 4,9 -5,2 -5,8 -5,7 

Caribe 2,8 2,3 3,1 5,4 10 4,6 -4,3 -4 -3,7 

Recuperação lenta no mundo 

O crescimento econômico global chegará este ano a 3,2% e se situará em 4,1% em 2004. No 
relatório, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que embora o mundo consiga evitar a 
recessão e - ainda que levemente - a economia cresça, a incerteza criada pela guerra no Iraque e 
a queda das Bolsas diminuiu o ritmo da recuperação econômica. 

O Produto Interno Bruto dos países desenvolvidos crescerá 1,9% este ano e chegará a 2,9% no 
próximo, enquanto que os preços ao consumidor aumentarão 1,9% em 2003 e 1,7% em 2004. 
Nos países desenvolvidos, aponta o relatório, ''a produção industrial estagnou, acompanhada de 
redução no crescimento do comércio mundial'', enquanto que as condições de emprego continuam 
fracas. 
 
O nível de desemprego ficará este ano, nos países desenvolvidos, em 6,6%, e cairá levemente em 
2004, para 6,5%. Os Estados Unidos deveriam liderar a recuperação global, embora este ano sua 
economia crescerá 2,2%, ou 0,2 pontos menos que em 2002, e os desequilíbrios de sua economia 
são fonte de ''grave preocupação'', aponta o Fundo. O FMI também adverte, como em exercícios 
anteriores, do perigo que representa uma dependência excessiva da economia mundial dos EUA.  
 
Na zona euro, a demanda interna continua fraca, devido ao endurecimento da política fiscal e à 
apreciação do euro, por isso as perspectivas de crescimento ficaram reduzidas a 1,1% este ano e 
a 2,3% no próximo. 

Nos países em desenvolvimento, a região asiática é a que registra maior crescimento, 6,3% este 
ano e 6,5% no próximo. Nos mercados emergentes, as condições financeiras melhoraram, o que 
reflete o aumento da confiança no Brasil, o impacto do apoio financeiro da comunidade 
internacional e o maior interesse dos capitais de risco, disse o FMI. 



 
 
''Durante 2002, os fluxos de capitais aumentaram nas principais regiões, exceto na América Latina 
- onde o investimento estrangeiro direto caiu bruscamente". 

PERSPECTIVAS MUNDIAIS VARIAÇÕES PERCENTUAIS 

             Inflação PIB 
  2002 2003 2004 2002 2003 2004 
G-7   
Estados  1.6 2.3 2.3 2.4 2.2 3.6 
Japão -0.9 -0.7 -0.6 0.3 0.8 1.0 
Alemanha 1.3 1.0 0.7 0.2 0.5 1.9 
França 1.9 2.0 1.6 1.2 1.2 2.4 
Itália 2.6 2.4 1.6 0.4 1.1 2.3 
Inglaterr 2.2 2.8 2.7 1.6 2.0 2.5 
Canadá 2.0 3.1 2.1 3.4 2.8 3.2 
África do 10.0 8.5 5.7 - - - 
Austrália 3.0 2.7 2.5 3.8 3.0 3.7 
Austria 1.8 1.5 1.4 0.9 1.5 2.4 
Bélgica 1.6 1.2 1.2 0.7 1.1 2.2 
China  -0.8 0.2 1.5 8.0 7.5 7.5 
China, Ho -3.0 -1.6 -1.0 - - - 
Coréia do 2.8 3.5 3.2 6.1 5.0 5.3 
Dinamarc 2.4 2.5 2.2 1.6 1.4 2.1 
Espanha 3.6 3.2 2.8 2.0 2.2 3.1 
Finlândia 2.2 2.0 1.7 1.6 2.1 2.8 
Grécia 3.9 3.8 3.0 4.0 3.6 3.6 
Holanda 3.9 2.4 2.2 0.3 0.6 1.8 
Índia 4.3 4.1 5.5 4.9 5.1 5.9 
Indonésia 11.9 9.0 8.4 3.7 3.5 4.0 
Irlanda 4.7 4.4 3.2 5.9 3.3 4.5 
Malásia 1.8 2.5 2.5 4.2 5.0 5.8 
Nova Zelâ 2.7 1.9 2.0 4.2 2.7 3.0 
Noruega 1.3 3.1 2.5 1.6 1.5 2.0 
Portugal 3.7 3.2 2.1 0.5 -0.3 1.8 
Rússia 16.0 13.4 9.7 4.3 4.0 3.5 
Suécia 2.0 2.7 1.9 1.9 1.6 2.1 
Suíça 0.7 0.7 0.2 0.1 0.6 1.7 
Taiwan -0.2 0.3 0.8 3.5 3.2 3.7 

  

  

Riscos para a economia mundial 

Instituto de Finanças Internacionais 

 

 



- As nações mais ricas do mundo precisam iniciar agora uma ação mais coordenada para evitar a 
recessão mundial - O G-7 (grupo das sete nações mais ricas) deveria anunciar que está inclinado 
a um relaxamento monetário, postura reforçada por um compromisso conjunto de agir em caso 
de necessidade e uma administração flexível da política fiscal em curto prazo - A fragilidade da 
economia mundial tem raízes muito mais profundas do que os efeitos transitórios da guerra 

Banco Mundial 

- Economias mais desenvolvidas quase não têm mais munição para combater fragilidades - 
Guerra vai tirar até US$ 100 bi da produção mundial somente neste primeiro semestre - Reduziu 
pela terceira vez a perspectiva de crescimento mundial para este ano, agora para 2,3% 

Fundo Monetário Internacional 

- Bolha imobiliária de EUA e outros países economicamente fortes é um problema: preços dos 
imóveis estão altos demais - Como o sistema financeiro é quem dá os empréstimos para a compra 
de imóveis, um ''estouro'' dessa bolha pode respingar nos bancos - Empresas estão 
descapitalizadas  
 
- Não há certeza absoluta sobre a veracidade e solidez dos balanços que são apresentados - 
Recessão no mundo: chances são de 15% para este ano e o próximo 

Jornal do Commercio - 10/04/2003 

 


