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Mudança para a igualdade na.
América Latina eno Caribe

»AUCIABÁRCENA"

Secretdria-ExecutivadaComissãoEconômicaparaaAméricaLatinaeoCaribe(CepaJ)

,

E
m 2010, a Comissão Econômica para

. ' . aAméricaLatina eo Caribe (Cepa!)
, ':' lançouclaramensagemàregião.Dis-

:', senios que havia chegado a hora da
igualdade,entendida como plena titularida-

, de de direitos para todas aspessoas.
Dois anos depois, vemos com satisfação

como a ~ensagemi que se nutre,das per-
sistentes demandas cidadãs por uma me-
lhor qualidade de vida, tem sensibilizado
enormemente os governos. Hoje, poucos
duvidam de que a igualdade seja o valor
que deve orientar asagendas de desenvol- '

vimento dos países da região. Porém, ain-
da falta muito.

Apesar dos avançosrecentes registrados'
em um conjunto de nações, ainda somos a
regiãomais desigualdomwido, o que indica
que asexitosas políticas sociais que alguns
países implementaram não têm sido sufi-
cientes para combater apobreza e asenor-
Iiies brechasentre ricos epobreS.Em outras
p'àlavras: não s6 no social se !ransforma o
social.Étempo de,superarosentravesestru-
turais para alcançaraconvergênciaproduti-
va, o emprego com direitos e asustentabili-
dadeambienta!. ' "

Hoje, por ocasião do 34° Período de
Sessõesda Cepal, que será realizado entre
27 e 31 de agosto,em El Salvador, nos diri-
gimos novamente à região para propor ca-
minho concreto para o crescimento com

I igualdadeesustentabilidadeambiental,

em um cenário global em que os atuais
padrõesde produçãoe consumosetoma-
ram insUstentáveis. '

Refefimo-nosàmudançaestrutural,cu-
jo alcanceexplicamosemnossoúltimo li-
vro,intituladoMudançaestrutural para a
igualdade.Umavisãointegradadodesen-
volvimento. Alipropomos que a política
macroeconômica e a política industrial não
podem trilhar por caminhos separados,
mas devem articular-se e construir siner-
giasparadínamizar.aestruturaprodutivae
foitaleCeras economias da regiãodiante
dos choques externos com o horizonte
semprecolocadona igualdade. .'

Amudança estrutural significa alcançar
transformaçõ~s qualitativas na estrutura
produtiva dos paísesda região,com a finali-
dade de fortalecer setoreSintensivos em co-
nhecimento e de rápido érescimentoda de-
manda Últerna e externa para, assim, gerar
mais e melhores empregos, apoiados no im-
pulso dos novos paradigmas tecnol6gicüs.
.NaCepal,estamos convencidos de que o
emprego com direitos constitui a chave
mestra para alcançar o desenvolvimento.

Falamos, definitivamente, em diversificar
a economia para setores de 1JÍ3iorvalor agre-
gado e de gerar cadeias produtivas. Para isso
necessitamos de um Estadoproativo em po- '

líticas Üidustriais, que fortaleça as Ínicro, pe-
quenas e médias empresas, que promova
salto na pesquisae no desenvolvimento, que

melhore a educação técnica e acapacitação
e crie incentivos para o uso e desenvolvi-
mento de novas tecnologias para produzir de
forma limpa.

As políticas fiscais, monetárias e cam~
biais não só devem atuar no sentido de pro-
mover a estabilidade nominal e suavizar o
ciclo econômico, mas também incentivar o
investimento de longo prazo, a diversifica-
ção da estrutura produtiva e',muito espe-
cialmente, a maior converg~ncia nos IÚveis
de produtividade do conjunto da'eoonomia.

Na Cepal, temos insistido na necessida-
de de formar uma equação entre o Estado,
o mercado e a sociedade, que inclua pac-
tos fiscais e sociais que dotem de legitimi- '

dade e recursosesseprocessode mudan~
ça estrutural. O investimento público
cUmpre papel chave na,orientação epro-
moção da inudança estrutural ao induzir e
promover investimentos privados com-
plementares e identificar os setores e ati-
vidades de maior crescimento no futuro:
Semdúvida, a mudança estrutural passa,
pela recuperação da política., , " ,

Não esqueçaIllos as liçôes aprendidas
pela região durante as crises passadas e o ce-
nário incerto que vivemos hoje. Semmu-
dança estrutural, não há possibilidade de
crescimento sustentável com igu~dade a
longo prazo, e o processo de transformação
requer cidadania ativae comprometida com
um projeto de so~edade. '
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