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1  Jimena Romero e Maria Adelaida Ortega foram excelentes no auxílio de pesquisa que prestaram na 
preparação do documento. Desenho e diagramação: TipasType.com.
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A pAndemiA dA Covid-19 AvAnçou ContrA um mundo sem CApACidAde pArA dAr umA res-
postA efiCAz – sem profissionAis de sAúde sufiCientes pArA responder à AvAlAnChe de 
enfermos, sem mediCAmentos pArA A CurA e sem umA vACinA pArA impedir o Contágio. 
os modelos epidemiológiCos sugerem que, nA AusênCiA de intervenções pArA freAr A 
tAxA de infeCção, o número de óbitos diretAmente Atribuíveis à pAndemiA nA AmériCA 
lAtinA e no CAribe (AlC) poderiA ChegAr A 3,2 milhões.2 em vistA dAs limitAções dos seus 
sistemAs de sAúde, o mundo tem proCurAdo freAr o Contágio, iniCiAlmente feChAndo 
fronteirAs e, logo depois, feChAndo eConomiAs, medidAs que ACArretAm enormes Cus-
tos eConômiCos e soCiAis. 

O objetivo deste documento é discutir as opções de política pública 
disponíveis aos países da ALC e, assim, oferecer insumos de discussão 
para os governos da região. O documento concentra-se nos desafios 
de política pública para manejar a crise sanitária e econômica nas 
primeiras etapas da pandemia: (1) a urgência sanitária e o isolamento 
generalizado da população; e (2) a transição para o isolamento seletivo 
e a retomada paulatina das atividades econômicas. O documento 
não aborda a terceira etapa: a recuperação econômica uma vez que 

a pandemia fique sob controle. Especificamente, (1) discute as importantes tensões de 
política (trade-offs) que os governos estão tentando reconciliar; (2) descreve as limitações e 
restrições que enfrentam para responder à crise sanitária e econômica e como variam entre 
os países da região; e (3) recomenda medidas e intervenções e o seu sequenciamento. 

Os efeitos da pandemia 
A pandemia está provocando duas crises paralelas. Primeiro, uma crise sanitária – have-
rá vários milhares de óbitos decorrentes de efeitos diretos da doença. Segundo, uma crise 
econômica – a pandemia e as respostas sanitárias para a sua mitigação causam um choque 
negativo inicial à oferta e, em seguida, à demanda. Esse efeito soma-se a uma crise finan-
ceira que aprofunda o problema.3 O impacto econômico e a evolução da pandemia estão 
estreitamente vinculados e, por isso, é essencial que as políticas econômicas e sanitárias 
estejam coordenadas. 

2  A cifra de 3,2 milhões vem de Walker et al. (2020). “The Global Impact of Covid-19 and Strategies for 
Mitigation and Suppression.” Who Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling, mrC Centre for 
Global Infectious Disease Analysis, Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics, Im-
perial College London. O número de óbitos depende de forma crítica da velocidade de propagação da in-
fecção. As simulações também indicam que, reduzindo-se o Ro – o número de pessoas, em média, às quais 
cada pessoa já infectada transmite o vírus – é possível reduzir drasticamente o número de óbitos, pois isso 
“achata a curva” de infecção. 
3  O bid estima que o impacto da queda no preço das commodities, combinada com uma recessão nas eco-
nomias dos Estados Unidos e da China, poderia causar, no pior cenário, uma queda de 5,5% no PIB regional em 
2020. Ver BID (2020). “Políticas para combatir la pandemia – Informe macroeconómico de América Latina y 
el Caribe 2020” (https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2020/Politicas-para-combatir-la-pandemia). 
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Ante essa situação, todos os governos do mundo, inclusive os da nossa região, estão ten-
tando reconciliar vários objetivos: 

 ◂ Salvar vidas. 

 ◂ Proteger as pessoas com menos capacidade de suportar uma redução da renda. 

 ◂ Compensar os trabalhadores ou as empresas mais afetados pela contração econômica. 

 ◂ Reduzir os riscos econômicos sistêmicos e os possíveis efeitos econômicos da pande-
mia a longo prazo. 

Para conciliar esses objetivos, os governos da AlC enfrentarão três sérios desafios. O pri-
meiro é que, em alguns casos, os objetivos podem ser contraditórios – o cumprimento de 
um objetivo pode ter custos elevados em outra dimensão. O segundo desafio é que todos 
os países da região, e particularmente alguns, enfrentam sérias restrições de financia-
mento, de capacidade dos sistemas de saúde e no contexto institucional, que limitam as 
opções de política pública disponíveis para responder à pandemia. O terceiro desafio é 
o sequenciamento – qual é a ordem em que as diferentes ações devem ser executadas e 
quando deve ocorrer a transição de uma fase para outra? 

As tensões entre os desafios 
Tensão 1: tensão entre as dimensões sanitárias e econômicas da crise. A curto prazo, 
a forma mais eficaz de enfrentar a crise sanitária e evitar uma pandemia descontrolada 
e uma quantidade elevada de óbitos é recorrer a medidas generalizadas de isolamento. 
No entanto, o isolamento generalizado está associado a pesados custos econômicos em 
termos de desemprego, queda nos salários e aumento da pobreza. 

Tensão 2: quem recebe proteção ou compensação? As necessidades de recursos para 
proteger ou compensar os setores afetados pela pandemia e crise econômica ultrapassam 
em muito os recursos fiscais efetivos dos países da AlC. Os governos deverão priorizar a 
alocação de recursos. A concessão de transferências a um setor afetado necessariamente 
reduzirá os recursos disponíveis para outros grupos da população. As decisões deverão 
estar claramente informadas sobre essas tensões que surgem de diferentes formas: 

1. A pandemia terá efeitos drásticos sobre a renda de muitas famílias, algumas das quais 
já eram pobres antes da crise e dispõem de poucos ativos. Para elas, uma redução da 
renda, mesmo modesta, poderia pôr a sua sobrevivência em risco. Outras famílias fa-
zem parte de uma classe média emergente, mas, ainda assim, muito vulnerável. Pro-
porcionalmente, algumas delas podem ter sofrido a maior redução de renda. Como 
encontrar o equilíbrio adequado entre políticas destinadas a proteger as famílias mais 
pobres e as que visem a atender as famílias que perderam mais renda?  

2. Alguns setores serão particularmente afetados pela contração econômica – restau-
rantes, hotéis, comércio, transporte, entre outros. Faz sentido adotar uma política 
voltada primordialmente para esses setores, mesmo sabendo que muitos trabalha-
dores em outros setores também sofrerão os efeitos da crise? 

3. A contração no crédito causada pela crise implica que empresas produtivas e rentá-
veis não conseguem obter créditos de curto prazo. Esses créditos seriam suficientes 
para que as empresas sobrevivessem sem ter de demitir os seus trabalhadores. Se-
ria possível argumentar que a política pública deveria proteger essas empresas, pelo 
efeito que o seu fechamento ou a demissão de trabalhadores terão sobre o emprego 
formal no curto prazo e sobre o crescimento no longo prazo. Essas empresas deve-
riam ser protegidas com linhas ou garantias de crédito, mesmo cientes de que os seus 
donos e trabalhadores são consideravelmente mais ricos do que a média do país? 

Nos parágrafos seguintes oferecemos recomendações sobre a melhor forma de resolver 
essas tensões e como as respostas corretas podem ser diferentes de acordo com as condi-
ções econômicas e sanitárias dos países.  
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pragmático, flexível 
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O ponto de partida: 
situação fiscal debilitada, fragilidades do sistema de saúde e 

muita heterogeneidade entre os países 

Situação fiscal 

A região se encontra em uma situação fiscal muito mais debilitada para responder a esta 
crise em comparação com a recessão de 2008/09. Isso implica que nenhum país da região 
poderá aumentar os gastos na escala do que está ocorrendo nos países mais ricos do mun-
do. Os trade-offs que a região enfrenta são muito fortes. 

Os números são contundentes. Em 2008, o déficit fiscal médio da AlC era de -0,4% do pib, 
enquanto que em 2019 era de -3%. A dívida pública aumentou de 40% do pib em 2008 para 
62% em 2019. Em 2009, a região conseguiu responder à crise internacional com uma ex-
pansão fiscal média de 3% do pib – estimada como a variação no déficit primário entre 2008 
e 2009. No entanto, houve muita heterogeneidade, e a capacidade de resposta dependeu, 
em grande medida, dos níveis iniciais de endividamento. O Chile, por exemplo, com uma 
dívida pública inferior a 5% do pib, pôde responder com uma expansão fiscal superior a 8% 
do pib, enquanto a Jamaica, com uma dívida de quase 130% do pib, teve de ajustar (figura 1).

Com base nos níveis de endividamento atuais e tendo-se em conta a relação entre nível de 
endividamento e expansão fiscal indicada acima, a capacidade de resposta hoje seria, em 
média, reduzida pela metade: 1,5% do pib.4 No entanto, como ocorreu em 2009, hoje al-
guns países têm uma capacidade muito maior de expansão fiscal do que outros. Como mos-
tra o quadro 1, alguns têm níveis de dívida pública como proporção do pib muito maiores 
que outros e o seu custo de acesso aos mercados financeiros internacionais é muito maior. 
Entre os países com baixos níveis de endividamento, em torno de 25% do pib, figuram 
Chile, Guatemala, Paraguai e Peru; um grupo grande de países tem níveis intermediários, 
entre 40% e 60%; e países com níveis de endividamento muito elevados, acima de 90%, 
incluem algumas das maiores economias da região (Argentina e Brasil), países do Caribe 
(Jamaica e Barbados) e Venezuela. 

4  É informativo contrastar isso com a magnitude das medidas que estão sendo tomadas em países de 
maior renda. Por exemplo, o primeiro pacote de medidas fiscais dos euA implica um aumento de sua dívida 
pública equivalente a cerca de 10% do pib.
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Figura 1. Níveis iniciais de endividamento e expansão fiscal (2009)

Fonte: Izquierdo A. e M. Ardanaz (2020), “Puede América Latina pagar la lucha contra el Covid-19?” 
(https://www.project-syndicate.org/commentary/coronavirus-la-
tin-america-economy-by-alejandro-izquierdo-2-and-martin-ardanaz-2020-04/spanish); BID 
(2020). “Políticas para combatir la pandemia – Informe macroeconómico de América Latina y el 
Caribe 2020” (https://�agships.iadb.org/es/MacroReport2020/Politicas-pa-
ra-combatir-la-pandemia).
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Quadro 1. Dívida pública e embi – América Latina e Caribe

EMBI Dívida pública (% PIB)  

1º de 
janeiro de 

2020 

26 de 
marzo 
2020 

Aumento 
em pontos 

básicos 

Aumento 
percentual 

2008 2019 

EMBI global 277 577 299 107,9%   

América Lati-
na e Caribe

346 706 360 104,0%   

Argentina 1.744 4.246 2.502 143,5% 53,81 93,30 

Bahamas     25,46 61,82 
Barbados     81,99 116,15 

Belize 869 1.065 196 22,6% 85,82 92,99 
Bolívia     36,79 57,68 

Brasil 212 375 163 76,9% 62,37 91,57 
Chile 135 330 195 144,4% 4,92 27,52 

Colômbia 161 380 219 136,0% 32,45 51,03 
Costa Rica 402 808 406 101,0% 24,09 57,14 

El Salvador 394 902 508 128,9% 46,77 68,31 

Equador 826 5.239 4.413 534,3% 24,23 49,09 

Guatemala 215 509 294 136,7% 20,13 25,24 
Guiana     62,54 55,50 

Haiti     36,98 36,50 
Honduras 252 501 249 98,8% 22,32 41,53 

Jamaica 282 681 399 141,5% 128,89 96,05 
México 292 593 301 103,1% 42,49 53,85 

Nicarágua     26,00 39,05 
Panamá 114 295 181 158,8% 41,49 41,33 

Paraguai     14,46 23,70 
Peru 107 294 187 174,8% 27,93 26,88 

Rep. Domini-
cana 

309 707 398 128,8% 33,61 52,39 

Suriname     15,63 75,60 

Trinidad e 
Tobago

253 691 438 173,1% 13,02 49,61 

 Uruguai 148 316 168 113,5% 50,20 64,08 

Venezuela 14.740 15.599 859 5,8% 15,39 182,45 

  Fonte: Perspectivas da Economia Mundial (fmi) e Bloomberg.
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Utilizando os dados do embi (Emerging Markets Bond Index), disponíveis para muitos paí-
ses, o quadro mostra que, como na crise internacional de 2008/09, está ocorrendo uma 
“fuga para a qualidade” (flight to quality) nos mercados financeiros, o que provocou, em mé-
dia, a duplicação do custo de endividamento para os países da AlC entre o início de janeiro 
e o final de março. A região, em média, hoje paga mais de 700 pontos básicos pelo crédito 
externo. No entanto, nesse aspecto também há uma grande variação entre os países da 
região. Alguns ainda têm acesso aos mercados internacionais a taxas mais elevadas, mas 
“razoáveis” (Brasil, Chile, Colômbia, Panamá e Peru), enquanto que, para outros, os custos 
são tão elevados que essa não é uma opção realista (por exemplo, Argentina, Equador, Be-
lize, Costa Rica, El Salvador e Venezuela). Em suma, países como Chile e Peru terão uma 
margem de manobra fiscal maior para enfrentar a crise em comparação com países como 
Argentina, Equador ou Costa Rica.

Dada maior restrição fiscal, existem linhas mestras que podem assegurar que as medidas 
tomadas na luta contra a Covid-19 não causem uma deterioração acentuada das contas pú-
blicas – ressalvando-se que um certo nível de deterioração seja inevitável. Isso é importante 
para evitar que a resposta à crise ponha em risco a sustentabilidade fiscal e a macroecono-
mia. Esses princípios estão refletidos nas seguintes recomendações:

 ◂ O enfoque deve concentrar-se na contenção/mitigação da pandemia – o tempo de cres-
cer virá depois – e o momento de agir é já: os enfermos não esperam e tampouco os po-
bres e informais.

 ◂ A pandemia causou uma crise na demanda (receio de utilizar serviços que exigem intera-
ções presenciais com desconhecidos) e na oferta de mão de obra (receio em relação aos 
riscos de infecção nos transportes públicos e em locais de trabalho). É essencial para a re-
cuperação econômica que as despesas fiscais priorizem medidas sanitárias que permitam 
reduzir, de forma confiável, os riscos de infecção que impedem a atividade econômica. 

 ◂ É essencial formular políticas cujos gastos sejam temporários.

 ◂ As políticas devem ser preferencialmente de apoio à liquidez (crédito) e não ao gasto 
(transferências intertemporais em vez de isenções).

 ◂ Na medida do possível, itens de despesa devem ser realocados para conter a despesa 
agregada.

 ◂ Empreender, na medida do possível, reformas críveis de eficiência de gasto e/ou tributá-
rias para aumentar o espaço fiscal a médio prazo e compensar os aumentos de gasto que 
a crise da Covid-19 causará. Ademais, esse tipo de reformas poderia enviar um sinal crível 
aos investidores de que os aumentos no gasto são temporários e manejáveis e assim evi-
tar maiores fugas de capital e um aumento ainda maior no custo do endividamento. 

 ◂ As medidas tomadas hoje são cruciais para a economia que nos espera na saída da crise.

Sistema de saúde 

A taxa de mortalidade da Covid-19 depende de como os sistemas de saúde atendem os in-
fectados. No entanto, a AlC tem um sério déficit de leitos hospitalares, inclusive leitos em 
unidades de tratamento intensivo (uti), e profissionais de saúde (médicos e enfermeiros). 
Na oCde há 3,5 médicos e 9,8 enfermeiros por 1.000 habitantes, enquanto que, na AlC, essas 
cifras são 1,8 médicos e 4,4 enfermeiros.5 

5  Itália e Espanha, dois dos países mais afetados pela crise até agora, têm mais de 4 médicos por 1.000 
habitantes. 
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No entanto, aqui também há muita variabilidade dentro da região: Argentina e Uruguai es-
tão próximos às médias da oCde, enquanto que, na Bolívia e Guiana, o número de médicos é 
inferior a 1 por 1.000 habitantes. O Peru atualmente tem 1.993 leitos de uti, o que equivale a 
5,8 por 100.000 habitantes, enquanto que Honduras tem 37 leitos de uti, ou 0,4 por 100.000 
habitantes. Na Itália, com 12,5 leitos de uti por 100.000 habitantes, em algumas zonas par-
ticularmente afetadas, o sistema de saúde não conseguiu responder ao número de casos 
críticos que tinha que atender.  

Em suma, os países de maior renda na região têm uma capacidade instalada muito maior 
nos seus sistemas de saúde – e maior capacidade de resposta ante a crise sanitária – do que 
os mais pobres.6 No entanto, tudo indica que, mesmo nos países da região onde os sistemas 
de saúde têm maior capacidade de resposta, o aumento na demanda de leitos de uti ultra-
passará de longe a capacidade instalada. 

Contexto institucional 

Por último, há grandes diferenças no contexto institucional entre os países da região. Pri-
meiro, alguns países têm maior capacidade administrativa e uma rede de proteção social 
mais abrangente para a população vulnerável. Essas diferenças afetam tanto a capacidade 
de intensificar a aquisição de equipamentos médicos como de focalizar transferências, com 
implicações importantes para a viabilidade de diferentes instrumentos de política. Segun-
do, os países têm capacidades distintas de comunicar mensagens críveis sobre a evolução 
da pandemia, os riscos e a eficácia de diferentes medidas de combate a ela. Quanto mais 
credibilidade as campanhas de conscientização tiverem, mais rápida será a recuperação 
econômica: os consumidores voltarão a demandar serviços presenciais e os trabalhadores 
retornarão aos seus locais de trabalho. 

6  Em parte, essa “vantagem” se reduz ou reverte porque, em geral, os países mais ricos também têm 
maior proporção de pessoas com 65 anos ou mais de idade, e os efeitos da pandemia são consideravelmen-
te mais acentuados nessa faixa etária. 
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Todos os estudos 
epidemiológicos 
mostram que, com 
as taxas de infecção 
e mortalidade atuais, 
uma medida menos 
rigorosa do que o 
isolamento rigoroso 
provocaria uma 
rápida propagação 
do vírus e poderia 
resultar em um 
onda de mortes sem 
precedentes.
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A resposta à crise 
econômica persegue 
dois objetivos:
(1) Garantir um piso 
mínimo de renda para 
todas as famílias
(2)Preparar respostas 
fiscais, financeiras 
e monetárias para 
proteger trabalhadores 
e empresas e minimizar 
possíveis efeitos 
sistêmicos na economia.
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Prioridades e seu 
sequenciamento 

Nesta seção, descrevemos as opções de intervenções prioritárias e seu sequenciamento, 
tanto para responder à crise sanitária como à econômica. Cabe observar que, como mostra 
o quadro 2, os países da região atualmente estão implementando políticas para frear o con-
tágio da pandemia, proteger a população vulnerável e mitigar os efeitos sistêmicos da crise. 

A. Resposta à crise de saúde 

As figuras 2 e 3 mostram que o número de casos de infecção detectados e óbitos na AlC 
está se acelerando e apresentando padrões similares aos que se observam em outros países 
fora da região; o quadro 3 apresenta detalhes por país. Mesmo com a realização maciça de 
testes no mundo, não é possível quantificar a taxa de mortalidade da Covid-19 com con-
fiança. Muitos óbitos não são comunicados, e muitas pessoas infectadas não apresentam 
sintomas. Mas todos concordam que o vírus é altamente contagioso e que, na ausência de 
medidas de isolamento ou distanciamento social, cada infectado contagia pelo menos duas 
outras pessoas. 

Em vista da ausência de imunidade na população, a capacidade do setor de saúde será so-
brecarregada se as taxas de contágio não forem contidas. As projeções dos modelos epi-
demiológicos mudam quase diariamente, mas, segundo os modelos que têm sido aplica-
dos à região, o total de indivíduos com necessidade de hospitalização poderia chegar a 200 
milhões e dos que precisariam de tratamento intensivo, a 50 milhões, ultrapassando em 
muito a capacidade de todos os países da região.7 Portanto, para todos eles, qualquer que 
seja a sua situação atual (número de pessoas infectadas, recursos disponíveis e contexto 
institucional), recomendam-se três ações para enfrentar a crise sanitária. 

1. Controlar as altas taxas de infecção instituindo isolamento rigoroso. Todos os estudos 
epidemiológicos indicam que, neste momento e com os conhecimentos atuais acerca 
das taxas de infecção e mortalidade, qualquer medida menos rígida do que o isolamen-
to rigoroso provocaria a rápida propagação do vírus e poderia resultar em uma onda de 
óbitos sem precedentes. Com a aplicação paulatina de testes em larga escala, os cida-
dãos e os seus governos poderão conhecer melhor os riscos que estão sendo evitados 
com as políticas de isolamento rigoroso e, assim, fazer a transição para isolamentos 
parciais. É de se notar que, no caso do Peru, que impôs um dos isolamentos mais rigo-
rosos da região – acompanhado de um sério esforço para explicar sua necessidade –, 

7  Ver Walker et al. (2020). “The Global Impact of Covid-19 and Strategies for Mitigation and Suppres-
sion.” Who Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling, mrC Centre for Global Infectious Disease 
Analysis, Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics, Imperial College London.
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Figura 2. Número de casos de Covid-19 relatados 
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Figura 3. Número de óbitos pela Covid-19 relatados 
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País Casos 
relatados Óbitos População 

(MM) 
Casos por 
MM hab.

Óbitos 
por MM 

hab.
Taxa de 

mortalidade

 % da 
população 

maiores 
de 60 anos

EUA 842.629 46.784 331,05 2.545 141,3 5,6 22,4
EspANhA 208.389 21.717 46,87 4.446 463,4 10,4 25,7

ITáLIA 187.327 25.085 60,23 3.110 416,5 13,4 29,4

REINO UNIDO 133.495 18.100 67,26 1.985 269,1 13,6 15,8

hUBEI (ChINA) 68.128 4.512 58,50 1.165 77,1 6,6 -

COREIA 10.702 240 52,06 206 4,6 2,2 22,1

BRAsIL 45.757 2.906 211,38 216 13,7 6,4 13,6

pERU 19.250 530 32,82 586 16,1 2,8 12,1

ChILE 11.296 160 19,46 581 8,2 1,4 16,9

EqUADOR 10.850 537 17,51 620 30,7 4,9 10,7

COLôMBIA 4.356 206 50,89 86 4,0 4,7 12,8

ARGENTINA 3.276 159 45,55 72 3,5 4,9 15,4

BOLíVIA 672 40 11,72 57 3,4 6,0 10,2
URUGUAI 549 12 3,53 155 3,4 2,2 20,0

VENEzUELA 288 10 25,92 11 0,4 3,5 11,6

pARAGUAI 213 9 7,25 29 1,2 4,2 9,7

GUIANA 67 7 0,79 85 8,9 10,4 10,4

MéXICO 10.544 970 127,09 83 7,6 9,2 11,0
REp. 

DOMINICANA 5.300 260 10,47 506 24,8 4,9 10,8

pANAMá 4.992 144 4,28 1.167 33,7 2,9 11,9
COsTA RICA 681 6 5,14 133 1,2 0,9 14,5
hONDURAs 519 47 9,76 53 4,8 9,1 7,2
GUATEMALA 342 10 17,97 19 0,6 2,9 7,1

JAMAICA 252 6 2,89 87 2,1 2,4 13,0
EL sALVADOR 237 8 6,77 35 1,2 3,4 11,8

TRINIDAD E 
TOBAGO 115 8 1,39 83 5,8 7,0 16,4

BARBADOs 76 6 0,29 264 20,8 7,9 22,5
BAhAMAs 70 9 0,39 182 23,4 12,9 11,7

hAITI 62 4 11,38 5 0,4 6,5 7,6
BELIzE 18 2 0,42 43 4,8 11,1 7,4

NICARáGUA 10 2 6,60 2 0,3 20,0 8,4

ATUALIzADO EM 23 DE ABRIL DE 2020.

Quadro 3. Número de casos relatados e óbitos, por país
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essas medidas contam com amplo apoio da população nas primeiras semanas de sua 
implementação, muito embora uma porcentagem relevante desta relate que não pode 
trabalhar.8 

Além de controlar a propagação do vírus, o isolamento rigoroso dá tempo para os paí-
ses, por um lado, reforçarem o setor de saúde para atender à população infectada e, 
por outro, expandirem a capacidade de realizar testes em larga escala. No entanto, as 
evidências referentes aos países da AlC mostram que o acatamento do isolamento rigo-
roso está longe de ser universal, por exemplo, nas periferias ou zonas rurais, ou quando 
a população vulnerável vai a bancos ou entidades do Estado para recolher a assistência 
relativa à Covid-19. Além disso, nos domicílios que não têm acesso à internet ou à inter-
net de alta velocidade, há muito mais mobilidade fora de casa.

Frente às pressões econômicas e sociais que surgirão em decorrência do isolamento 
rigoroso, além das dificuldades de alcançar a adesão universal, a maioria dos governos, 
dentro e fora da região, não parece estar contemplando a continuação dessas medidas 
até que o setor de saúde tenha sido reforçado o suficiente para impedir o recrudesci-
mento da infecção: o isolamento rigoroso será relaxado antes que os sistemas hospi-
talares adquiram uma capacidade muito maior do que a atual e antes que os países 
tenham a capacidade de implementar sistemas abrangentes de detecção e isolamento 
seletivo. No entanto, será essencial melhorar essa capacidade para minimizar aumen-
tos na mortalidade. 

2. A transição para o livre deslocamento. Há desafios consideráveis para passar de um sis-
tema de isolamento generalizado para o livre deslocamento. Para impedir que a mor-
talidade dispare, é necessária, como mostra a República da Coreia (ver o quadro 4), a 
aplicação de testes moleculares para diagnosticar o vírus (pCr) em larga escala, a custo 
baixo para a população, a fim de permitir a detecção de pacientes assintomáticos e a 
identificação de agrupamentos e cadeias de contato. Exige também capacidade de ras-
treamento sistemático dos contatos dos infectados, aproveitando, na medida do possí-
vel, dados eletrônicos sobre o seu deslocamento e alertas de exposição, mas contando 
também com numerosas equipes  que possam fazer o acompanhamento de pessoa a 
pessoa; e assegurar o cumprimento de quarentenas parciais nos casos positivos e de 
pessoas em contato com esses indivíduos, assim como para pessoas provenientes de 
outros países. As campanhas de comunicação para conseguir e manter a cooperação 
da população são cruciais em todas as etapas. 

O desenvolvimento da capacidade de instituir isolamentos focalizados mais eficazes re-
presenta, depois do isolamento universal, o desafio mais urgente para a região. No en-
tanto, não será possível seguir os modelos de Cingapura ou da Coreia. O acesso a testes 
em larga escala, a capacidade de mobilizar centenas ou milhares de unidades móveis 
para rastrear contatos, as eventuais restrições à privacidade decorrentes da utilização 
de big data para o rastreamento nos países da AlC são bem diferentes em comparação 
com Cingapura e Coreia. Uma opção é recorrer a testes em larga escala focalizados para 
controlar as taxas de infecção entre as populações mais prioritárias: as pessoas mais 
vulneráveis à doença, as mais expostas a outras pessoas ou com maior necessidade de 
sair para trabalhar. Pode-se também realizar testes em larga escala em regiões geográ-
ficas particularmente vulneráveis, hotspots, escolas ou instituições particulares. Não 
há conhecimentos profundos sobre como executar as estratégias de testes focalizados, 
e os países da região terão de aprender com as experiências de cada um. 

Além dos testes moleculares, que avaliam se uma pessoa está infectada com o vírus, é 
importante obter e realizar testes serológicos em escala maciça para detectar a imuni-

8  Duas semanas depois da sua implementação, o isolamento rigoroso conta com o apoio de 95% dos 
entrevistados em uma pesquisa, sendo que 31% declaram ter trabalho que não podem realizar em decor-
rência da quarentena. No entanto, 62% acreditam que poderão voltar à normalidade em menos de dois 
meses. Ver https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/encuesta_de_opi-
nion-_cuarentena_covid-19.pdf.
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dade da população. Eles são bem mais baratos do que os testes moleculares e fáceis de 
processar. Em vista da emergência, os países deveriam considerar a suspensão da exi-
gência de autorização nacional para os testes e aceitar os que já foram aprovados pelas 
autoridades de outros países com sistemas rigorosos de homologação.

Finalmente, há que se reconhecer que os testes não são perfeitos e que têm de ser rea-
lizados com cuidado. Por um lado, a utilização de testes que produzem muitos resulta-
dos falso-positivos resulta em taxas altas de isolamento desnecessário, que prejudica 
tanto o cumprimento como os benefícios econômicos da quarentena focalizada. Em 
contraste, com uma doença tão contagiosa como a Covid-19, taxas elevadas de resulta-
dos falso-negativos reduzem a utilidade dos testes para controlar as taxas de infecção.

Além dos desafios técnicos, há obstáculos comerciais e normativos importantes. Os 
testes atualmente são produzidos nos países desenvolvidos, e as patentes pertencem 
a laboratórios privados. Muitos países desenvolvidos também estão enfrentando uma 
grande escassez dos testes que produzem e, portanto, proibiram a sua exportação. Em-
bora alguns laboratórios da região possam produzir os testes, sobretudo os serológicos, 
que não envolvem uma tecnologia complicada, as patentes protegem os laboratórios 
proprietários dos testes. A cooperação internacional e a coordenação com os governos 
dos países desenvolvidos são fundamentais para permitir a produção nos países da AlC. 

Todo esse pacote de medidas é denominado isolamento seletivo. No curto prazo, em 
comparação com um sistema de livre deslocamento de pessoas, os seus benefícios 
econômicos e sociais ultrapassam amplamente os custos. No entanto, mesmo o iso-
lamento seletivo mais eficaz não tem conseguido prevenir o recrudescimento, como 
demonstra Cingapura, que recentemente impôs um isolamento rigoroso depois de ter 
conseguido manter em um nível muito baixo as suas taxas de infecção com a imple-
mentação sofisticada e abrangente do seu regime pontual. O elevado contágio da Co-
vid-19 tem características de infecção que o tornam muito difícil de conter. Por isso, os 
países têm de se concentrar também na sua capacidade de atender os enfermos. 

O roteiro é claro para a implantação de sistemas adequados de isolamento seletivo, 
mas, para alguns países, o percurso será longo. Por isso, é importante também imple-
mentar medidas mais factíveis para reduzir as taxas de infecção, mas que dependem da 
cooperação da população e, portanto, da eficácia das campanhas de comunicação dos 
governos: por exemplo, usar máscaras, que os próprios governos poderiam fornecer, 
ou adaptar os locais de comércio e de trabalho para facilitar o distanciamento social. 

3. Aumentar a capacidade de resposta do sistema de saúde. Mesmo no melhor dos ce-
nários, com isolamento generalizado acompanhado de medidas eficazes de detec-
ção, quarentenas focalizadas e taxas de mortalidade do vírus inferiores às estimativas 
atuais, a demanda de serviços médicos em hospitais aumentará drasticamente, ultra-
passando a oferta atual do sistema de saúde. A prioridade máxima dos países, depois 
de garantida a capacidade para implementar o isolamento seletivo, deve ser a alocação 
de recursos fiscais, de pessoal e de gestão para aumentar a capacidade de resposta do 
sistema de saúde.9 A região enfrenta obstáculos quase insuperáveis para aumentar sig-
nificativamente, em um prazo muito curto, a sua capacidade de atendimento da gran-
de maioria das vítimas do vírus em estado crítico, visto que a oferta de equipamentos e 
profissionais de saúde é muito inelástica.10 Contudo, os países podem ampliar rapida-
mente a sua capacidade de atendimento de casos não críticos.   

9  As estimativas do bid sugerem que a duplicação da capacidade dos sistemas de saúde para responder 
a casos críticos, se fosse possível, implicaria gastos de aproximadamente 0,05% do pib em custos de insta-
lação e 0,1% do pib por mês em custos operacionais.
10  Para esses casos, faltam não apenas leitos de uti, mas também equipamentos, como ventiladores. 
A oferta desses equipamentos é muito inelástica. Os produtores atuais deixaram claro que precisam de 
alguns meses para ampliar a produção. As empresas sem experiência prévia na sua produção, como, por 
exemplo, as da região, precisarão de ainda mais tempo, visto que os processos de produção são complexos. 
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Para passar 
do isolamento 
rigoroso ao seletivo 
é fundamental 
melhorar a 
capacidade de testar, 
rastrear contatos 
e de ampliar o 
atendimento do 
sistema de saúde. 
Estes são, depois do 
isolamento universal, 
os desafios mais 
urgentes para a 
região.
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Recomendamos, portanto, as seguintes medidas:

a. postergar todas as cirurgias que não sejam de emergência – as estimativas para 
o Reino Unido e os euA sugerem que, com isso, liberam-se cerca de 30% dos 
leitos hospitalares; 

b. converter espaços para uso hospitalar e equipá-los adequadamente; 

c. ajustar as normas de aquisições públicas e sanitárias para que novos produtores, 
inclusive de outros países, se qualifiquem para as licitações públicas de mate-
riais sanitários (máscaras, luvas, roupas de proteção para médicos, respiradores 
não complexos para casos menos críticos);  

d. suspender as normas que impedem médicos e enfermeiros aposentados ou es-
trangeiros de atuar em conjunto com o pessoal do setor de saúde durante a crise; 

e. eliminar as tarifas e barreiras não tarifárias (bnt) que incidem sobre equipamen-
tos, fornecimentos e desinfetantes médicos.11 

Em suma, para responder à crise sanitária, urge que os países da região comecem com 
um período de isolamento generalizado para reduzir a transmissão do vírus. No entan-
to, o período em que é possível manter esse tipo de isolamento é muito limitado – pro-
vavelmente entre um e dois meses. Durante esse período, é indispensável que os países 
se preparem para (i) aumentar drasticamente a sua capacidade de detectar a doença e 
rastrear os contatos e (ii) implementar mudanças e fazer os investimentos possíveis no 
sistema de saúde, sobretudo em hospitais e na conversão de espaços para atendimento 
temporário dos enfermos. Isso permitirá a transição para o isolamento seletivo.

B. Resposta à crise econômica 

Tudo indica que a magnitude da contração econômica na região será extrema e que as mar-
gens fiscais de resposta serão escassas – mais em alguns países do que em outros. Contudo, 
mesmo nos países com mais espaço de manobra, a escassez de recursos significa que não 
será possível atender todos os grupos afetados pela crise econômica decorrente – famílias, 
trabalhadores, empresas. Os governos terão de priorizar, entre todos esses grupos, quais 
serão alvo de intervenções uma vez tomadas as medidas imprescindíveis para reforçar o 
sistema de saúde. 

Ademais, a resposta terá de se adequar à evolução da situação sanitária. O ideal seria que os 
países fizessem a transição de um período de isolamento generalizado para um mais sele-
tivo. Todavia, é possível que as pressões sociais, econômicas e fiscais levem ao relaxamento 
das restrições ao deslocamento das pessoas antes do momento desejado. Nesse caso, os 
países poderiam entrar em um ciclo de recrudescimento nas taxas de infecção, com au-
mentos expressivos no número de óbitos, fortes pressões sobre o sistema de saúde e um re-
torno ao isolamento mais generalizado.12 As medidas econômicas que os países adotarem 
terão de se adaptar a essa incerteza. 

A resposta econômica à crise persegue dois objetivos: (1) garantir um piso mínimo de renda 
para todas as famílias; e (2) preparar respostas fiscais, financeiras e monetárias para prote-
ger trabalhadores e empresas e minimizar possíveis efeitos sistêmicos na economia. Tam-

11  A AlC é uma das regiões com tarifas mais elevadas para esses itens, com uma média que varia entre 
5% e 15%. As bnt afetam 90% desses itens. Para reduzir os custos desses produtos, que são fundamentais 
para a gestão da crise, os países devem eliminar as bnt às importações desses produtos. 
12  Ver, por exemplo https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-
-be9337092b56, que descreve um processo no qual a política destinada a limitar a transmissão do vírus 
é um “martelo” (isolamento generalizado), seguido de uma “dança” com isolamentos mais ou menos pon-
tuais em resposta ao recrudescimento do vírus.
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bém é indispensável assegurar a estabilidade social e política – que o pacote de políticas 
seja não apenas eficaz, como também que a população o considere justo e equitativo. 

Nesta seção, discutimos a importância desses objetivos e os instrumentos de política dis-
poníveis. 

1. Proteger as famílias mais afetadas pela crise. Muitas famílias sofrerão uma redução 
substancial de renda em decorrência da contração econômica. De fato, há famílias que 
poderão ver a sua renda cair repentinamente para zero – por exemplo, se as empresas 
onde trabalham falirem ou, no caso de trabalhadores autônomos, se o isolamento ge-
neralizado não lhes permitir sair para trabalhar. Algumas dessas famílias já eram po-
bres, outras faziam parte de uma classe média emergente, mas vulnerável. Como tomar 
decisões sobre que pessoas e famílias devem ser protegidas e com que mecanismos? 

a. Nas economias com muita informalidade, é muito difícil estimar, com algum grau 
de precisão, a redução da renda que diferentes famílias têm sofrido. Portanto, se 
poderia considerar uma transferência universal, de magnitude modesta e por um 
tempo limitado. O custo dessa política poderia não ser proibitivo, sobretudo em 
países de maior renda e com maior capacidade fiscal para responder à crise.13 

b. Mesmo nos países com maior capacidade fiscal, as transferências universais se-
riam sustentáveis apenas por um período muito curto. Visto que será necessário 
apoiar a população vulnerável por um período de tempo prolongado, é importante 
também considerar alternativas para focalizar as transferências. Isso pode ser fei-
to de diferentes maneiras:

i. Usar programas e instrumentos existentes: alguns países da região, inclusi-
ve Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, México e Uruguai, têm programas de 
transferências condicionadas de renda (tCr) de grande envergadura. Nesses 
países, a cobertura das tCr poderia ser ampliada. Essa política é uma for-
ma prática de transferir recursos a famílias que são, em média, mais pobres 
do que outras. No entanto, também tem limitações. Primeiro, mesmo com 
uma expansão substancial da cobertura dos programas, uma parcela con-
siderável das famílias pobres não receberia transferências.14 Segundo, os 
mecanismos de focalização utilizados pelas tCr concentram-se na pobreza 
estrutural e, portanto, têm uma utilidade apenas limitada para identificar 
famílias que sofrem da pobreza transitória associada à crise.15

13  Para calcular o custo de uma transferência universal e a sua viabilidade, modelou-se um cenário no 
qual todas as famílias estariam qualificadas para receber uma transferência equivalente ao valor da linha 
de pobreza internacional, de us$ 3,1 per capita por dia. Como a linha de pobreza é per capita, e a transferên-
cia que se propõe é por família, isso seria equivalente, para uma família de cinco pessoas, a 20% da linha 
de pobreza internacional. Simulou-se o custo de fazer essa transferência universal por um período de três 
meses. Esse custo é menor do que 0,5% do PIB anual nas Bahamas, Chile, México e Panamá, entre outros 
países, entre 0,5% e 0,75% do PIB anual no Brasil, Colômbia, Peru e Trinidad e Tobago, entre outros países, e 
superior a 0,75% do PIB anual em Barbados, Bolívia, Guatemala e Nicarágua, entre outros países. A diferen-
ça dos custos fiscais entre os países se deve ao pressuposto de que o valor da transferência “de sobrevivên-
cia” seria o mesmo em todos os países, enquanto que o PIB total varia consideravelmente entre os países. 
14  Modelou-se um cenário em que a cobertura dos programas aumentaria em 50% utilizando os meca-
nismos existentes. Nesse cenário, a proporção de famílias no primeiro (mais pobre) quintil de renda que 
não receberia transferências é de 10,3%, 19,5%, 37,7%, 37,7%, 33,3% e 4,9% na Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Equador, México e Uruguai, respectivamente.
15  Os mecanismos de focalização das tCr baseiam-se nas características fixas da família (por exemplo, o 
material de construção das paredes, pisos e tetos, o acesso a serviços como água e esgoto) e as caracterís-
ticas dos seus membros (por exemplo, os anos de escolaridade dos adultos da família).
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ii. Usar novos instrumentos de focalização: para identificar as famílias que so-
frem as maiores reduções de renda, os governos deverão ser criativos no 
uso de diferentes fontes de dados. Embora imperfeitos, os dados mais úteis 
são aqueles que recebem atualizações com regularidade e que, portanto, 
podem oferecer indícios sobre o avanço e a distribuição da crise econô-
mica. Entre eles podem figurar dados sobre o consumo de eletricidade16, 
solicitações de seguro-desemprego ou buscas de trabalho em portais de 
emprego17 e mudanças nos preços.18 Recenseamentos populacionais e ha-
bitacionais, quando recentes, também podem ser utilizados para identificar 
a distribuição de famílias com características que poderiam torná-las parti-
cularmente vulneráveis a reduções de renda19. 

c. Além das transferências, há outras medidas que podem atenuar as consequên-
cias econômicas da crise para as famílias. Entre elas destacam-se: moratórias 
temporárias de impostos sobre alimentos da cesta básica, medicamentos e 
equipamentos médicos; prorrogação dos pagamentos de eletricidade, gás ou 
água, assim como proibição do corte desses serviços; e acordos com bancos e 
seguradoras para proibir o despejo de famílias que temporariamente deixem de 
pagar as hipotecas. Todas essas medidas acarretam custos e, em alguns casos, 
é difícil ou impossível focalizá-las em famílias que tenham sido particularmente 
afetadas pela crise. 

d. O seguro-desemprego é outro mecanismo para proteger a renda das famílias, 
sobretudo dos trabalhadores do setor formal.20 Uma opção de política é pror-
rogar o seguro-desemprego caso a crise se prolongue. No entanto, o seguro-de-
semprego tem limitações óbvias na situação atual: cobre apenas os trabalhado-
res do setor formal e, mesmo nos países da região com seguro-desemprego mais 
desenvolvido, nem todos os trabalhadores formais se qualificam.21 

e. A crise pode interromper as cadeias de abastecimento de alimentos. As autori-
dades devem estar em contato contínuo com as principais empresas das cadeias 
para identificar e responder a desabastecimentos e gargalos. Embora se deva 
desincentivar a estocagem de alimentos para fins de manipulação de preços, é 

16  Quedas no consumo de eletricidade podem ser uma medida rapidamente disponível de diferenças 
geográficas no impacto econômico da crise – e, portanto, de possíveis diferenças geográficas nos impac-
tos sobre a pobreza. Nos Estados Unidos, por exemplo, as quedas no consumo de eletricidade durante a 
recessão de 2008/09 estavam altamente correlacionadas com as quedas na atividade econômica, com a 
vantagem de que as variações no consumo elétrico estavam disponíveis em tempo real. Ver https://www.
nytimes.com/interactive/2020/04/08/upshot/electricity-usage-predict-coronavirus-recession.html.
17  As solicitações de seguro-desemprego são uma indicação clara dos efeitos da crise sobre o trabalho 
formal. Ademais, quando não há uma segmentação completa entre emprego formal e informal, aumentos 
no desemprego formal também seriam indícios de pressões de baixa no emprego ou nos salários no setor 
informal. As buscas de trabalho em portais públicos ou privados de emprego também são um sinal de pos-
síveis diferenças no impacto da crise por zona geográfica, setor ou profissão.
18  Em geral, a expectativa seria de quedas mais acentuadas nos preços, sobretudo de bens duráveis (mas 
não necessariamente de alimentos ou medicamentos), nas zonas mais afetadas pela crise econômica. 
19  Por exemplo, caso se considere que a contração econômica afetou especialmente os trabalhadores do 
setor informal (pois os trabalhadores do setor formal estão protegidos por outros mecanismos, como o se-
guro-desemprego), os recenseamentos populacionais e habitacionais mais recentes poderiam ser utiliza-
dos para localizar quarteirões ou bairros com altas porcentagens de trabalhadores informais e concentrar 
recursos nessas áreas.
20  O seguro-desemprego não está plenamente implantado na região. Os países com seguro-desemprego 
mais desenvolvido são Argentina Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colômbia (proteção em caso de de-
missão), Uruguai e Venezuela. Alguns países, como Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Panamá, têm contas 
individuais de poupança para o desemprego.
21  Por exemplo, entre 20% e 30% dos trabalhadores formais que perdem o emprego no Uruguai não se 
qualificam.
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essencial não recorrer a controles de preços como primeira e principal resposta 
aos gargalos, pois agravariam os eventuais problemas de escassez que surjam.

iii. Além dos efeitos diretos da crise sobre a mortalidade, é provável que a con-
tração econômica cause uma deterioração nos indicadores sociais, como a 
mortalidade infantil,22 e sobre a aprendizagem e produtividade dos alunos 
que temporariamente não estejam frequentando a escola.23 Essa deterio-
ração afetará, em maior medida, as famílias pobres, cuja capacidade de res-
posta é menor.

f. Por último, todos os países têm de considerar políticas destinadas a proteger 
as populações especialmente vulneráveis. De particular importância são os 
migrantes, já que a sua renda é extremamente escassa e, em geral, têm míni-
mo acesso ao sistema bancário, ao mercado de trabalho formal e aos serviços 
médicos. Não está claro como se poderia implementar uma quarentena para 
pessoas que, em muitos casos, nem têm domicílio fixo. Há que se tentar evitar, 
a qualquer custo, surtos ou explosões de xenofobia ou racismo. A concepção de 
políticas para a população migrante exigirá solidariedade, criatividade e capaci-
dade de implementação. 

2. Proteger trabalhadores e empresas e minimizar os efeitos sistêmicos na econo-
mia. A pandemia e as medidas para freá-la têm exercido um efeito duplo. Por um lado, 
a demanda agregada diminuiu e, por outro lado, reduziu-se a produção em empresas 
ou setores em que os funcionários não podem trabalhar ou há falta de insumos inter-
mediários. Isso implica riscos ao sistema financeiro, aumento no número de falências 
de empresas e destruição do emprego.24 No pior das hipóteses, isso poderia iniciar um 
círculo vicioso no qual as instituições financeiras tratam de proteger a sua solvência 
cortando linhas de crédito, o que resultaria em uma nova onda de falências e demis-
sões, o que, por sua vez, debilitaria o sistema financeiro ainda mais. 

Para enfrentar essa situação, as medidas fiscais e monetárias têm quatro objetivos: 

a. impedir que a crise resulte no colapso do sistema financeiro e de pagamentos;

b. proteger o emprego e impedir o crescimento da informalidade; 

c. evitar a falência de empresas solventes, mas com falta temporária de liquidez;

d. promover a reativação rápida depois da crise. 

Para alcançar esses objetivos, os países contam com mecanismos financeiros, regulatórios e fiscais. 

22  Ver Baird, S., J. Friedman e N. Schady (2011). “Aggregate Income Shocks and Infant Mortality in the 
Developing World.” Review of Economics and Statistics 93:3, 847-856. Extrapolações baseadas nesse estudo 
indicam que uma queda de 10 pontos percentuais no produto bruto pode resultar em 70.000 mortes in-
fantis adicionais na ALC em comparação com tempos normais – e que os óbitos estariam concentrados 
entre as meninas.
23  Ver Jaume, D. e A. Willén (2019). “The Long-Run Effects of Teacher Strikes: Evidence from Argentina.” 
Journal of Labor Economics 37:4. Esse estudo quantifica o impacto de greves de professores sobre a renda 
de alunos do ensino fundamental na Argentina quando estes ingressam no mercado de trabalho – 3,2% 
menor para homens e 1,9% menor para mulheres nas coortes mais afetadas pelas greves.
24  O bid estima que a perda de empregos formais nos países da AlC poderia estar entre 5 e 17 milhões. Ver 
Altamirano, Á., O. Azuara e S. Gonzalez (2020). ¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo?: Posibles escenarios 
para América Latina y el Caribe (https://publications.iadb.org/es/como-impactara-la-covid-19-al-empleo-
-posibles-escenarios-para-america-latina-y-el-caribe).  Na faixa superior, o nível de informalidade poderia 
chegar a 62% do total da população, o que implicaria a perda dos avanços realizados entre 2000 e 2013. 
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a. Evitar o colapso do sistema financeiro e de pagamentos. Os países com receio de 
um eventual colapso do sistema financeiro e de pagamentos têm de tomar me-
didas imediatas para assegurar a sua solvência, oferecendo garantias e créditos 
aos bancos e às empresas cuja falência ameaçaria a estabilidade financeira.25 Em 
tese, isso limita os recursos disponíveis para outras intervenções mas, na prática, 
as medidas que reduzem os níveis de risco percebidos pelo sistema financeiro 
também podem aumentar os fluxos de crédito para empresas não beneficiadas 
diretamente pelas políticas de estabilização.

a. Evitar a falência de empresas solventes, mas com falta temporária de liquidez, 
e minimizar as perdas de empregos formais. A crise econômica pode provocar 
uma vaga de falências de empresas e demissões em massa. Isso teria efeitos ne-
gativos a curto prazo – aumentando os níveis de pobreza e descontentamento 
social  – mas também poderia afetar a capacidade de recuperação dos países 
após a crise, sobretudo se as empresas que falirem e os empregos destruídos 
forem em setores de alta produtividade. Para minimizar falências e demissões, 
os países têm diferentes alternativas:

i. Oferecer créditos e garantias a empresas: créditos e garantias são as políticas 
que oferecem a maior flexibilidade do ponto de vista fiscal. Uma vantagem 
importante dessas medidas é a sua utilidade na focalização: se as taxas de 
juros cobradas forem superiores às vigentes em tempos normais, ocorreria 
uma autosseleção de empresas produtivas, mas com falta temporária de 
liquidez, enquanto que as empresas sem problemas de liquidez não recor-
reriam a esses créditos.

ii. Suspender temporariamente o pagamento de impostos por parte das empre-
sas: essas medidas podem ser uma forma eficaz de conceder créditos implí-
citos às empresas, mesmo que não privilegiem as mais produtivas ou com 
maior necessidade de liquidez. Os custos fiscais seriam menores caso as 
empresas fossem obrigadas a pagar os impostos após a crise. Outra opção 
é suspender temporariamente regulamentações que aumentam os custos 
de produção das empresas. 

iii. Flexibilizar a relação entre empresa e trabalhador: muitos países tomaram 
medidas que permitem às empresas reduzir os custos do emprego sem 
demitir permanentemente os seus trabalhadores. Entre elas destacam-se 
medidas pelas quais os trabalhadores aceitam horas e salários reduzidos 
ou as que permitem às empresas demitir de forma temporária uma parcela 
dos seus trabalhadores.26

iv. Diminuir temporariamente os custos do emprego formal: na América Latina 
e no Caribe, os custos não salariais do emprego formal variam entre 20% e 
55% da folha de pagamentos. O custo do emprego formal poderia ser redu-
zido com uma moratória temporária ao pagamento de contribuições obri-
gatórias pelas empresas (excluindo-se as contribuições para os serviços de 
saúde). Essas moratórias podem ter cargas fiscais baixas caso impliquem 
uma redução de benefícios futuros dos trabalhadores. 

25  Como parte do pacote de instrumentos de resgate do sistema financeiro, os governos também podem 
adotar medidas para reduzir o risco moral, por exemplo, substituindo os administradores ou donos dessas 
empresas.
26  Na Alemanha, flexibilizou-se a aplicação do programa “Kurzarbeit”, pelo qual os trabalhadores acei-
tam horas e salários reduzidos em vez de serem demitidos. A Espanha flexibilizou e prolongou a cobertura 
do Expediente de Regulação Temporária do Emprego (erte). No âmbito do erte, a empresa pode prescindir 
de alguns funcionários durante um período, ficando isentas de pagar-lhes os salários, mas com o compro-
misso legal de recontratá-los uma vez superada a crise. Durante esse período, as pessoas afetadas podem 
receber seguro-desemprego ou assistência do Estado.
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Uma pergunta importante em todas essas intervenções – créditos, moratórias de im-
postos ou contribuições – é se devem estar condicionadas ou não a um compromisso 
das empresas de não demitir os seus trabalhadores. Esse condicionamento poderia mi-
nimizar as perdas de empregos formais. Além disso, as medidas teriam mais sustenta-
bilidade política se a população visse que as intervenções que beneficiam as empresas 
exigem proteção para os seus trabalhadores. No entanto, condicionar as políticas a que 
as empresas não demitam os seus trabalhadores reduz o seu espaço de manobra para 
resolver problemas de liquidez e pode causar uma quantidade maior de falências em 
comparação a intervenções sem condicionamento.

A necessidade de ser pragmático, flexível e ajustar-se a uma realidade em transição. Em 
suma, tanto no que se refere ao apoio a populações vulneráveis como a intervenções destinadas 
a evitar falências e minimizar a demissão de trabalhadores formais, não existe uma solução per-
feita na crise atual. Com certeza, será necessário aplicar múltiplas medidas, não apenas uma, 
para mitigar os efeitos da crise – de fato, os exemplos no quadro 2 mostram que muitos países 
da região já tomaram esse caminho. Será importante pensar cuidadosamente sobre os possí-
veis efeitos das medidas no seu conjunto, não apenas individualmente, e atualizar o diagnóstico 
e a resposta levando em conta a evolução da crise sanitária e econômica. Os pressupostos são 
limitados e as informações, imperfeitas. É essencial ser pragmático e flexível, assegurando que 
o perfeito não seja inimigo do bom. 
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Gestão da resposta  
à crise 

A crise não apresenta apenas desafios técnicos e fiscais, mas também de gestão, comunica-
ção e políticas diferenciadas para certos grupos da população ou empresas essenciais. Por 
um lado, a descoordenação entre as várias políticas e entidades governamentais envolvi-
das na resposta à crise pode causar perdas significativas de vidas e recursos. Por outro, sem 
comunicação eficaz com os cidadãos, pode-se perder o apoio e a colaboração às medidas 
necessárias para combater a crise. Por último, alguns grupos da população e de setores eco-
nômicos requerem reforço das políticas gerais, seja devido à sua maior vulnerabilidade ou 
ao seu papel essencial para o bem-estar da população e a produtividade das empresas. 

1. Assegurar a gestão coordenada da resposta à crise. A crise afeta muitos setores e as 
respostas de cada um repercutem fortemente nos outros. Além disso, em muitos países 
a responsabilidade setorial, sobretudo nos serviços de saúde, é dos governos subnacio-
nais. Nesse contexto, é essencial que os governos criem unidades de coordenação no 
mais alto nível para estabelecer e monitorar metas e prazos, designar recursos e organi-
zar as comunicações sobre a crise. 

2. Não minimizar a importância da transparência durante a crise. Os países precisam, 
mais do que nunca, assegurar a utilização eficiente dos seus recursos e o apoio da po-
pulação para as medidas do governo. Se não instituírem controles para evitar o desvio 
e o uso ineficiente de recursos, perderão oportunidades para mitigar o impacto da crise 
na sociedade e angariar o apoio da população. Esse desafio é ainda maior em tempos de 
crise, quando se suspendem, com razão, as normas fiduciárias tradicionais com respeito 
a contratações e compras públicas. É fundamental manter altos níveis de transparência 
nas despesas e contratações e demonstrar um forte compromisso e a capacidade de 
investigar abusos.  

3. Assegurar a comunicação contínua, coerente e completa com os cidadãos. A comuni-
cação é essencial, não apenas para que a população tenha confiança nos governos, mas 
também para que trabalhem de forma coletiva na gestão da crise. Isso é particularmen-
te importante na segunda fase, de isolamento seletivo e eventual transição para o livre 
deslocamento. A colaboração dos cidadãos será essencial para a identificação de pos-
síveis infectados e os seus contatos, e para o cumprimento das medidas de isolamento 
quando o resto da sociedade tiver liberdade de movimento.27 Além disso, informações 

27  Um alto funcionário da Organização Mundial da Saúde relata que o rastreamento de contatos é muito 
mais eficaz quando conta com a cooperação da sociedade, a qual é difícil de obter quando os cidadãos se-
quer conhecem os sintomas do vírus (uma situação típica na maioria dos países), as estratégias de rastrea-
mento ou o seu avanço. https://www.vox.com/2020/3/2/21161067/coronavirus-covid19-china. 
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falsas também estarão circulando, provocando preocupações e resistência às medidas 
de contenção.28 Os governos devem ser fontes confiáveis e constantes de informações 
completas, inclusive sobre os riscos.

4. Não esquecer as periferias e zonas rurais. Uma entre cada quatro pessoas nas cidades 
da AlC, ou seja, 100 milhões de pessoas, vive em periferias e 20% em zonas rurais. Essa 
população sofrerá os efeitos da crise sanitária e econômica com maior intensidade.29 
Além do conjunto de políticas propostas, outras políticas podem ser implementadas 
para atender as periferias e zonas rurais, como a expansão de programas sociais, o for-
necimento de infraestrutura de saneamento básico,30 a divulgação de campanhas de 
informação e a distribuição de pacotes de alimentos quando for impossível realizar 
transferências de renda e impedir os despejos. Visto que a população rural também é 
crucial na cadeia de abastecimento de alimentos, a disponibilização de créditos e ou-
tras medidas podem evitar interrupções na produção agrícola. 

5. Assegurar o acesso e a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. O 
acesso, a continuidade e a qualidade dos serviços de água e saneamento, eletricidade 
e transporte são essenciais durante o isolamento. Também são vitais para o manejo da 
crise sanitária (por exemplo, o funcionamento dos respiradores requer fluxo elétrico 
contínuo, a lavagem frequente de mãos requer água de qualidade, e os trabalhadores da 
saúde precisam de transporte público). Muitos dos governos da região estabeleceram 
normas para assegurar o acesso, a continuidade e a qualidade dos serviços (ver o quadro 
2). Essas medidas e a pandemia podem gerar problemas financeiros para as empresas 
fornecedoras de serviços, que têm a obrigação de continuar a prestá-los não obstante a 
queda acentuada da sua renda e demanda31. Essa situação obrigará os governos, tanto 
municipais como nacionais, a disponibilizar recursos financeiros para assegurar a conti-
nuidade na prestação de serviços. 

28  Ver https://www.elespectador.com/coronavirus/el-desespero-por-las-ayudas-en-bogota-refleja-el-
-reto-de-atender-laspoblaciones-en-riesgo-articulo-911068.
29  A população das periferias vive em alto grau de aglomeração, carece de serviços de saneamento bá-
sico e acesso à saúde, trabalha em atividades de alto risco, como a coleta de lixo e as vendas informais, e 
precisa usar transporte público. Todos esses fatores dificultam a adesão às medidas de distanciamento 
social e às ações destinadas a frear o contágio do vírus. Como o contágio está concentrado nas cidades, os 
residentes das zonas rurais estão enfrentando menores taxas de propagação por agora, mas os seus siste-
mas de saúde são muito precários e não conseguirão atender casos críticos causados pela infecção do vírus. 
Além disso, as medidas de isolamento poderão restringir o seu acesso às áreas comerciais, o que poderá 
causar escassez de bens, inclusive de alguns alimentos. Em geral, ambos os grupos carecem de poupanças 
ou acesso a mercados financeiros que lhes permitam mitigar o impacto da redução de renda.
30  Nas periferias, poderiam ser instaladas estações com sabão para lavagem de mãos.
31  A renda cai em decorrência de um efeito duplo: a decisão de reduzir o peso das contas nas despesas 
familiares e a queda na demanda de água e eletricidade dos setores industrial e comercial. Os transportes 
públicos são um caso excepcional, pois, em decorrência das restrições impostas pelo isolamento, a deman-
da diminuiu mais de 75%.
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O papel das 
instituições 
multilaterais 

A pandemia impõe desafios enormes não só aos países, mas também às instituições mul-
tilaterais. O papel dessas instituições deve ser o de apoiar os países nas ações destinadas a 
frear a pandemia, aumentar a capacidade do sistema de saúde dos países, proteger a popu-
lação mais vulnerável e mitigar os efeitos sistêmicos da crise. Os recursos são escassos e as 
instituições multilaterais devem evitar ações dispersas, concentrando-os nas prioridades 
discutidas neste documento. 

Recomendamos três ações concretas: 

1. as instituições multilaterais devem postergar a programação tradicional, reestruturar 
as operações em curso e concentrar os seus esforços em ajudar os países a superar a 
crise sanitária e econômica. A prioridade máxima deve ser adotar medidas que ajudem 
os países a aumentar drasticamente a sua capacidade de detectar a doença e rastrear 
os contatos, assim como introduzir mudanças e fazer os investimentos possíveis no sis-
tema de saúde, sobretudo em hospitais e na conversão de espaços para atendimento 
temporário dos enfermos. 

2. mesmo que as instituições multilaterais concentrem os seus esforços nesses objetivos, 
os recursos serão insuficientes. As necessidades são enormes e, portanto, as institui-
ções multilaterais também devem priorizar a alocação dos seus recursos para os países 
mais pobres da região ou com maiores restrições fiscais e pouco acesso a crédito nos 
mercados internacionais, preservando, assim, a estabilidade das suas finanças. 

3. o apoio das multilaterais deve ir além dos recursos financeiros. O bid deve prestar assis-
tência técnica aos países no que se refere aos temas em que conte com experiência e 
redes de apoio. Em particular, recomendam-se dois tipos de ações. Primeiro, trabalhar 
individualmente com os países da região para elaborar planos de ação e o seu sequen-
ciamento, levando em conta a realidade institucional de cada país. Segundo, dar apoio 
em temas transversais, tais como o uso de big data e inteligência artificial para facilitar 
o rastreamento de contatos, mecanismos para a identificação de famílias pobres e vul-
neráveis e o direcionamento de recursos, entre outros. 
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Quadro 2. Medidas desenvolvidas pelos países da ALC para combater a crisea

Proteção para os mais vulneráveis Medidas fiscais, financeiras e monetárias 
de emergência Medidas de contenção

ArgEntInA

 ◂ Transferências excepcionais para:

 ◃ pessoas em idade de trabalho sem renda 
e sem receber outros subsídios ou pensões;

 ◃ aposentados e pensionistas;

 ◃ famílias beneficiárias de Auxílio Universal 
Maternidade/Gravidez para cada filho(a). 

 ◂ Compensação salarial para trabalhadores 
de empresas cuja renda tenha sido reduzida. 

 ◂ Isenção das contribuições patronais à previ-
dência social nos setores mais afetados.

 ◂ Controle de preços de bens básicos e proibi-
ção da suspensão de serviços básicos por falta 
de pagamento.

 ◂ Flexibilização da legislação trabalhista. 

 ◃ Suspensão por força maior: preserva o 
vínculo empregatício e reduz temporaria-
mente os pagamentos.

 ◃ Subsídio e financiamento de equipamentos 
para garantir o teletrabalho de funcionários. 

 ◂ Criação de linhas de créditos em condições favo-
ráveis para garantir a produção e o abastecimento de 
alimentos e insumos básicos e impulsionar a atividade. 

 ◂ Relançamento do Plano Procrear para impulsionar 
o setor da construção civil e promover a compra e refor-
ma de habitações. 

 ◂ Aumento de despesas de investimento em obras de 
infraestrutura, educação e turismo.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Isolamento nacional obrigatório entre 20 de março e 26 

de abril (anteriormente 12 de abril). 

 ◂ Escolas e universidades fechadas desde 16 de março.

 ◂ Todos os estabelecimentos comerciais estão fechados, 
exceto: supermercados, mercearias, farmácias, lojas de 
ferragens, cartórios, bancos (serviços limitados). Desde 3 
de abril, as seguintes atividades também estão excluídas do 
isolamento: distribuição de materiais de construção, mine-
ração, agricultura, importação e exportação de bens acaba-
dos, manufatura de produtos de madeira ou couro, assim 
como atividades em usinas nucleares. 

Restrições de fronteira 
 ◂ Todas as fronteiras fechadas de 27 de março a 12 de 

abril.

BAhAMAs

 ◂ Empréstimos para pequenas e médias empresas

 ◂ Postergação do pagamento de juros e empréstimos 
por três meses. 

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Isolamento nacional obrigatório desde 24 de março.

 ◃ Semana: isolamento. É permitido sair para fazer com-
pras necessárias. Horário de saída para as compras defini-
do com base na primeira letra do sobrenome.

 ◃ Fim de semana: toque de recolher. Saídas apenas em 
caso de emergência. 

 ◂ Todos os estabelecimentos comerciais devem fechar 
nos fins de semana. 

Restrições de fronteira 
 ◂ Todas as fronteiras fechadas para a entrada de pessoas 

no país desde 24 de março. 
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BElIzE

 ◂ Prorrogação do pagamento de juros e empréstimos 
por três meses para pessoas e empresas e possibilidade 
de renegociação de dívidas. 

 ◂ Linhas de crédito para setores prioritários, como os 
setores de transportes, distribuição e logística e o setor 
hoteleiro e de restaurantes. 

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Não há medidas de isolamento.

 ◂ Reuniões limitadas a não mais de 10 pessoas.

 ◂ Escolas fechadas desde 20 de março.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras por 30 dias desde 5 de abril.

BArBAdos

 ◂ Transferências excepcionais e ampliação 
das transferências regulares para famílias be-
neficiárias do “Programa de Sobrevivência Fa-
miliar”.

 ◂ Criação de medidas de cooperação públi-
co-privadas. O programa “Adotar uma família” 
propõe que pessoas com renda anual superior 
a us$ 100.000 façam transferências a famílias 
necessitadas.

 ◂ Postergação de contribuições previdenciá-
rias para empresas que conservem pelo menos 
três quartos da sua força de trabalho.

 ◂ Moratória de empréstimos e hipotecas para 
indivíduos e empresas afetadas diretamente 
pela Covid-19. 

 ◂ Religação do serviço de água para famílias 
com serviço interrompido por atraso de paga-
mento. 

 ◂ Subsídio a trabalhadores em jornada curta 
de até 60% da renda dos dias em que não este-
jam trabalhando. 

 ◂ Criação de opções de financiamento de bancos 
comerciais para capital de giro de pme afetadas direta-
mente pela Covid-19. 

 ◂ Refinanciamento do Fundo de Investimento de 
Hotéis Pequenos com us$ 20 milhões para reforma de 
propriedades a taxas de juros reduzidas. 

 ◂ Criação de um programa especial para apoiar as 
pessoas do setor criativo (artistas, músicos, bailarinos) 

 ◂ Moratória por seis meses de todos os empréstimos 
e hipotecas existentes para indivíduos e empresas dire-
tamente afetados pela Covid-19.

 ◂ Intervenção no mercado cambial.

 ◂ Aumento de despesas de investimento.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Toque de recolher nacional de 3 de abril a 3 de maio. 

Desde 15 de abril foram instituídos horários de saída para 
compras e algumas atividades econômicas com base na pri-
meira letra do sobrenome.

 ◂ Escolas e universidades fechadas desde 19 de março.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fronteiras aéreas abertas com isolamento obrigatório 

por 14 dias para todas as pessoas que chegam. 
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BolívIA

 ◂ Transferência excepcional para famílias be-
neficiárias do programa “Bônus Família”.

 ◂ Redução do preço da energia elétrica e proibi-
ção de corte do serviço por falta de pagamento. 

 ◂ Controle de preços de bens básicos.

 ◂ Postergação do pagamento de impostos. 

 ◂ Moratória temporária do pagamento de juros e em-
préstimos.

 ◂ Crédito de emergência para pme.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Isolamento nacional obrigatório de 22 de março a 15 de 

abril. Horário de saída para compras definido com base no 
último dígito da cédula de identidade.

 ◃ Prorrogação da quarentena em Oruro até 30 de abril. 

 ◂ Uso de tornozeleiras e braceletes eletrônicos para ras-
treamento de pessoas diagnosticadas ou suspeitas de con-
tágio. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades de 16 de março 
a 15 de abril.

Restrições de fronteira
 ◂ Fechamento total das fronteiras de 26 de março a 15 de abril.

BrAsIl

 ◂ Ampliação do programa de transferências 
condicionadas para acrescentar cerca de um 
milhão de famílias.

 ◂ Transferências excepcionais a trabalhado-
res informais e microempresários.

 ◂ Adiantamento de salário a funcionários 
com renda igual ou inferior a dois salários mí-
nimos, cujos salários ou jornadas tenham sido 
reduzidos. 

 ◂ Adiantamento do 13º salário. 

 ◂ Linha de crédito a empresas para despesas 
com folha de pagamentos. 

 ◂ Flexibilização da legislação trabalhista.

 ◂ Autorização a fintechs para distribuir em-
préstimos e cartões de crédito à população de 
baixa renda, pme e profissionais autônomos. 
Projeto apoiado pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (bndes). 

 ◂ Flexibilização das condições de pagamento e rene-
gociação de dívidas. 

 ◂ Moratória parcial de impostos sobre folha de paga-
mentos por três meses

 ◂ Crédito de emergência para pme.

 ◂ Moratória de amortizações de empréstimos para 
bancos públicos.

 ◂ Crédito de emergência do Banco Central para a con-
servação de empregos. 

 ◂ Moratória de impostos e tarifas federais sobre ven-
das de materiais médicos.

 ◂ Banco Central reduz a taxa de juros em 50 pontos 
básicos, para 3,75%.

 ◂ Intervenção no mercado cambial: leilão cambial.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Isolamento em 23 dos 27 estados federais, inclusive 

São Paulo (até 22 de abril), Rio de Janeiro e Brasília (até 3 
de maio).

 ◂ Não há ordem nacional de isolamento. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades em alguns esta-
dos. Por exemplo, em São Paulo, as escolas estão fechadas 
desde 23 de março.

Restrições de fronteira 
 ◂ Todas as fronteiras terrestres estão fechadas.

 ◂ Permite-se apenas a entrada por via aérea de cidadãos 
brasileiros e residentes. 

 ◂ Restrição ao deslocamento de pessoas entre estados.
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ChIlE

 ◂ Transferências excepcionais para:

 ◃ desempregados (dois milhões de pessoas);

 ◃ beneficiários do programa Subsídio Único 
Familiar;

 ◃ as famílias correspondentes aos 60% mais 
vulneráveis com base no Subsistema de Segu-
ridade e Oportunidade.

 ◂ Flexibilização de pagamentos de dívidas de 
pessoas de baixa renda (pagamentos flexíveis, 
sem juros nem multas).

 ◂ Flexibilização da legislação trabalhista:

 ◃ a lei de proteção da renda laboral permitirá a 
suspensão da obrigação, garantindo a renda do 
trabalhador (a ser paga por meio do seguro-de-
semprego) e as contribuições previdenciárias (a 
serem pagas pelo empregador);

 ◃ a lei de proteção do emprego permitirá redu-
zir a jornada de trabalho, compensando a dimi-
nuição com recursos do Fundo de Desemprego 
Solidário. 

 ◂ Adiantamento do reembolso do imposto de 
renda e devolução de retenções na fonte para 
trabalhadores autônomos. 

 ◂ Adiantamento de pagamentos a fornecedo-
res do Estado. 

 ◂ Postergação do pagamento do ivA e do imposto pre-
dial por três meses para empresas com vendas inferio-
res a 350.000 uf.

 ◂ Adiantamento do reembolso do imposto de renda 
para pme.

 ◂ Postergação do pagamento do imposto de renda 
para pme. 

 ◂ Postergação do pagamento do imposto predial de 
abril para pessoas cujas propriedades tenham um valor 
fiscal inferior a Cl$ 133.000.000 (aprox. us$ 160.000). 

 ◂ Redução temporária do imposto de selo para 0% 
para transações de empréstimos ou créditos pelos pró-
ximos seis meses. Aplica-se a empresas e indivíduos.

 ◂ Aumento de despesas de investimento.

 ◂ Banco Central reduz a taxa de juros em 50 pontos 
básicos, para 0,5%.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Não há ordem de isolamento nacional. 

 ◃ Toque de recolher nacional entre 22h00 e 05h00.

 ◃ Restrição de deslocamento e isolamentos temporários 
em algumas cidades e comunas de Santiago. 

 ◂ Isolamento obrigatório para pessoas com mais de 80 
anos de idade. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 15 de 
março.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras terrestres e aéreas para es-

trangeiros não residentes desde 18 de março. Quarentena 
obrigatória para todos os cidadãos e residentes que chegam 
ao país.
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ColôMBIa

 ◂ Transferência extraordinária a: 

 ◃ famílias beneficiárias do programa de 
transferências condicionadas “Famílias em 
Ação”;

 ◃ jovens beneficiários do programa “Jovens 
em Ação”.

 ◂ Ampliação de recursos e quotas do progra-
ma “Adulto Maior”.

 ◂ Religação gratuita de serviços públicos para 
famílias com serviço interrompido por atraso 
de pagamento e controle de preços do serviço 
de água.  

 ◂ Adiantamento da devolução do ivA a famí-
lias em pobreza e pobreza extrema. 

 ◂ Eliminação de tarifas à importação de insumos dos 
setores de saúde e transporte aéreo de passageiros e 
carga.

 ◂ Prorrogação da declaração de imposto de renda de 
pessoas físicas e empresas dos setores de transporte 
aéreo, hotelaria e atividades teatrais e de espetáculos.

 ◂ Prorrogação do pagamento do ivA para as empresas 
que prestam serviços de transporte aéreo de passagei-
ros, atividades teatrais e espetáculos ao vivo.

 ◂ Prorrogação do pagamento da contribuição parafis-
cal para a promoção do turismo. 

 ◂ Criação de linha de crédito para pagamento de fun-
cionários de pequenas empresas. 

 ◂ Refinanciamento, moratória temporária de dívidas 
e créditos de emergência para pme 

 ◂ Refinanciamento de dívidas e moratória temporá-
ria para pessoas físicas.

 ◂ Aumento de despesas de investimento.

 ◂ Intervenção no mercado cambial: leilões de preço 
uniforme. 

 ◂ Banco Central reduz a taxa de juros em 50 pontos 
básicos, para 3,75%. 

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem de isolamento nacional de 24 de março a 27 de 

abril (anteriormente 12 de abril).

 ◃ O isolamento em Bogotá começou em 21 de março.

 ◂ Isolamento obrigatório de pessoas com mais de 70 anos 
de idade até 31 de maio. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades de 24 de março 
a 30 de maio.

 ◂ Transportes públicos funcionam com capacidade reduzida.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras terrestres, fluviais e maríti-

mas de 17 de março a 30 de maio. Fechamento das frontei-
ras aéreas de 23 de março a 21 de abril.

 ◂ Restrição ao deslocamento interno de pessoas.

Costa RICa

 ◂ Postergação de contribuições previdenciá-
rias e pagamento proporcional ao tempo traba-
lhado.

 ◂ Transferências extraordinárias a famílias 
vulneráveis (C/ 200 mil) e a vendedores de lote-
rias nacionais (C/ 200 mil). 

 ◂ Moratória do pagamento do ivA para empresas, im-
posto seletivo de consumo, aluguel e tarifas (3 meses)

 ◂ Redução do custo de seguro para o setor de turismo 
e seguro de quarentena para turistas.

 ◂ Banco Central reduz a taxa de juros em 20 pontos 
básicos, para 4,15%.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Não há medida nacional de isolamento.

 ◂ Toque de recolher nacional das 19h00 às 05h00 todos 
os dias.

 ◂ Restrição veicular diurna com base no número da pla-
ca, de 13 de abril a 30 de abril, e restrição total nos fins de 
semana. 

 ◂ Fechamento total de cinemas, teatros, bares e discotecas 

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras terrestres, marítimas e aé-

reas até 30 de abril. 

 ◂ Estrangeiros e asilados que saiam da Costa Rica perde-
rão o seu estado migratório.
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El salvadoR

 ◂ Transferências de renda excepcionais de 
us$ 300 a 75% das famílias.

 ◂ Suspensão do pagamento de serviços públi-
cos por três meses.

 ◂ Controle de preços de bens básicos.

 ◂ Isenção do imposto de renda para empresas dos se-
tores de turismo, energia elétrica e telecomunicações. 

 ◂ Moratória temporária do pagamento de juros e em-
préstimos.

 ◂ Congelamento de créditos hipotecários, em-
préstimos pessoais, empreendimentos e capital 
de giro.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem de quarentena nacional de 22 de março a 3 de 

maio (anteriormente 19 de abril).

 ◂ Isolamento obrigatório para pessoas com mais de 60 
anos de idade e mulheres grávidas. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 22 de 
março.

 ◂ Fechamento de restaurantes, teatros, bares e outros es-
tabelecimentos públicos. Transportes públicos funcionam 
com capacidade reduzida.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento total das fronteiras desde 14 de março .

EquadoR

 ◂ Transferências de renda excepcionais por 
dois meses (us$  60 x 2) a famílias afiliadas ao 
Seguro Social Camponês sob o regime de traba-
lho não remunerado.

 ◂ Postergação das contribuições previdenciá-
rias para afiliados voluntários e trabalhadores 
autônomos.

 ◂ Religação obrigatória e controle de preços 
de serviços públicos.

 ◂ Reestruturação das dívidas de governos locais pe-
quenos e médios junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Equador.

 ◂ Prorrogação sem multa para o pagamento de par-
celas de créditos pessoais, microcréditos e créditos de 
pequenas empresas, e opção de refinanciamento de 
dívidas. 

 ◂ Postergação do pagamento de impostos. 

 ◂ Aumento de impostos: imposição de imposto de 
5% sobre veículos avaliados em mais de us$ 20.000

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem de isolamento nacional e toque de recolher das 

14h00 às 05h00 todos os dias, de 25 de março a 19 de abril.

 ◂ Restrição veicular com base na placa. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 14 de 
março.

 ◂ Cancelamento de eventos públicos e atividades comer-
ciais desnecessárias.

 ◂ Transporte público suspenso. 

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento total das fronteiras desde 15 de março.

GuatEMala

 ◂ Introdução de transferências para mais de 
160 mil famílias.

 ◂ Financiamento de casa própria a baixo cus-
to no valor de 100 milhões de quetzales.

 ◂ Postergação das contribuições previdenciá-
rias para entidades patronais. 

 ◂ Redução do Imposto de Solidariedade (iso, ativos/
renda) por um trimestre.

 ◂ Criação de um fundo de apoio para mpme.

 ◂ Aumento de despesas de investimento.

 ◂ Postergação do pagamento de impostos.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Toque de recolher nacional entre 16h00 e 04h00 des-

de 22 de março até segunda ordem (anteriormente 12 de 
abril).

 ◂ Fechamento de escolas e universidades de 6 de março 
a 30 de abril. 

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento total das fronteiras aéreas desde 16 de 

março.

 ◂ Restrição ao deslocamento interno de pessoas até 19 de 
abril.
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GuIana O governo não anunciou medidas econô-
micas

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Toque de recolher nacional das 18h00 às 06h00 todos os 

dias, de 3 de abril a 3 de maio.

 ◃ Durante o dia, permitem-se saídas apenas para com-
pras e serviços necessários.

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 16 de 
março.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras aéreas desde 18 de março.

haItI

 ◂ Postergação de pagamentos de juros e dívidas por 
três meses.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Toque de recolher nacional das 20h00 às 05h00 todos os 

dias, desde 20 de março.

 ◃ Definem-se dias de mercado em algumas cidades às 
terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 20 de 
março.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras áreas, terrestres e marítimas 

desde 19 de março. 

honduRas

 ◂ Distribuição de alimentos para famílias 
mais vulneráveis. 

 ◂ Criação de subsídios para produtores agrí-
colas no “Corredor seco” e distribuição de bônus 
para a compra de insumos agrícolas.

 ◂ Controle de preços de bens básicos.

 ◂ Banco Central reduz taxa de juros em 75 pontos bá-
sicos, para 4,50%.

 ◂ Prorrogação do pagamento de juros e empréstimos 
por três meses para pessoas e empresas e possibilidade 
de renegociação de dívidas. 

 ◂ Criação de um pacote de estímulo de 1,4 bilhão de 
lempiras para o setor de construção civil.

 ◂ Agilização dos pedidos de crédito para pequenos 
empresários e créditos agrícolas. 

 ◂ Aumento de despesas de investimento.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Toque de recolher nacional absoluto de 16 de março a 

19 de abril.

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 13 de 
março.

 ◂ Estão proibidos todos os eventos e reuniões públicas.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras aéreas, marítimas e terres-

tres desde 19 de abril
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JaMaICa

 ◂ Transferências de renda excepcionais a fun-
cionários do setor de turismo e a quem tenha 
perdido o emprego ou a renda por causa da cri-
se. Pagamentos serão feitos em abril e junho. 

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Toque de recolher nacional das 21h00 às 05h00 (com 

algumas mudanças na Semana Santa) de 1º de abril a 21 de 
abril. 

 ◂ Isolamento de pessoas com mais de 70 anos de idade.

 ◂ Fechamento de escolas de 13 de março a 22 de abril.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras aéreas e marítimas.

 ◂ Quarentena obrigatória para passageiros que chegaram 
em fins de março. 

MéxICo

Cidade do México 
 ◂ Prorrogação da declaração de imposto de renda de 

pessoas físicas. 

 ◂ Suspensão de atos de inspeção fiscal.

 ◂ Banco Central reduz a taxa de juros em 50 pontos 
básicos, para 6,5%.

 ◂ Moratória temporária do pagamento de juros e em-
préstimos.

 ◂ Aumento de despesas de investimento.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Medidas de isolamento social de 28 de março a 30 de 

abril:

 ◃ Limite de 50 pessoas em um mesmo lugar.

 ◃ Trabalho à distância

 ◃ Fechamento de restaurantes, cinemas, teatros, bares.

 ◂ Fechamento de escolas e universidades de 20 de março 
a 20 de abril.

 ◂ Isolamento obrigatório de pessoas maiores de 60 anos 
com problemas prévios de saúde e mulheres grávidas.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fronteiras aéreas abertas com restrições e medidas 

obrigatórias de isolamento para passageiros que chegam da 
Europa e China.

 ◂ Fronteira terrestre com os Estados Unidos aberta, mas 
com mobilidade restrita de pessoas. Fronteiras com Guate-
mala e Belize fechadas. 
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nICaRáGua O governo não anunciou medidas econô-
micas

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Não há medidas de isolamento nacional.

 ◂ Escolas e universidades abertas

 ◂ Não há restrição para o número de pessoas em encon-
tros sociais ou eventos públicos.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fronteiras abertas.

PanaMá

 ◂ Transferências de renda a pessoas cujos 
empregos tenham sido afetados por medidas 
de isolamento. 

 ◂ Distribuição de alimentos a famílias de bai-
xa renda.

 ◂ Flexibilização do pagamento de serviços pú-
blicos e redução no preço da energia elétrica.

 ◂ Controle de preços de bens básicos. 

 ◂ Prorrogação da declaração e do pagamento de im-
posto de renda até 31 de dezembro.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem de quarentena nacional desde 25 de março até 

segunda ordem:

 ◃ horário semanal para fazer compras necessárias por 
gênero. Toque de recolher aos domingos.

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 11 de 
março até segunda ordem.

 ◂ Fechamento de estabelecimentos públicos e atividades 
econômicas não essenciais. Cancelamento de eventos. 

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras terrestres e aéreas de 22 de 

março a 21 de abril. 

 ◂ Deslocamento interno de pessoas restrito. 

 ◂ Canal do Panamá: funciona regularmente com contro-
les mais rigorosos sobre a rota dos navios e as condições de 
saúde dos tripulantes. 

PaRaGuaI

 ◂ Aumento das transferências de renda às 
famílias beneficiárias do programa “Tekopora”.

 ◂ Criação de um sistema de recompensas 
para o pessoal da saúde.

 ◂ Criação de um Fundo de Emergência Sanitária a ser 
financiado com dívida externa até us$ 1,6 bilhão.

 ◂ Criação de um fundo de apoio a mpme

 ◂ Postergação do pagamento do imposto de renda e 
possibilidade de pagamento em até cinco parcelas.

 ◂ Banco Central do Paraguai reduz a taxa de juros em 
25 pontos básicos, para 4,75%. 

 ◂ Eliminação de tarifas para insumos médicos.

 ◂ Aceleração de obras de infraestrutura no valor de 
us$ 90 milhões.

 ◂ Moratória temporária do pagamento de juros e em-
préstimos.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem nacional de isolamento de 29 de março a 19 de 

abril (anteriormente 12 de abril)

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 13 de 
março. 

 ◂ Cancelamento de eventos públicos de congregação em 
massa desde 24 de março. 

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento total das fronteiras aéreas e terrestres des-

de 24 de março. 
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PERu

 ◂ Transferência excepcional a famílias na po-
breza ou pobreza extrema localizadas em zonas 
de vulnerabilidade sanitária. 

 ◂ Subsídios de incapacidade de trabalho por 
vinte dias para pacientes confirmados de Co-
vid-19 e cuja renda mensal seja inferior a 2.400 
soles. 

 ◂ Criação de uma rede de apoio a adultos ido-
sos por meio do Ministério de Inclusão e Desen-
volvimento Social (midis). 

 ◂ Religação obrigatória e controle de preços 
de serviços públicos.

 ◂ Criação do Fundo de Apoio Empresarial à mpe, com 
os seguintes objetivos:

 ◃ garantir os créditos de capital de giro concedidos 
a mpe;

 ◃ reestruturar e refinanciar as suas dívidas até o va-
lor de S/ 300.000.

 ◂ Prorrogação da declaração de imposto de renda de 
pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. 

 ◂ Redução de tarifas (tarifa zero) para medica-
mentos e produtos médicos.

 ◂ Moratória temporária do pagamento de juros 
e empréstimos.

 ◂ Banco Central reduz a taxa de juros em 100 
pontos básicos, para 1,25%.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem nacional de isolamento social obrigatório de 17 

de março a 26 de abril.

 ◃ Toque de recolher entre 18h00 e 05h00 

 ◃ Horário semanal para fazer compras necessárias por 
gênero. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades de 16 de março 
a 26 de abril.

 ◂ Cancelamento de eventos públicos e fechamento de es-
tabelecimentos públicos.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento total das fronteiras aéreas, marítimas, flu-

viais e terrestres desde 16 de março. 

 ◂ Restrição ao deslocamento interno de pessoas por via 
terrestre ou fluvial.

REPúBlICa 
doMInICana

 ◂ Empréstimos do Banco Central a famílias, 
pme e estabelecimentos comerciais.

 ◂ Emissão de cartões de débito sem custo.

 ◂ Redução de taxa de juros, pagamento míni-
mo, multa por atraso de pagamento e custos de 
adiantamento para cartões de crédito.

 ◂ Suspensão do pagamento do imposto sobre trans-
ferências de bens industrializados e serviços (itbis) e 
certos impostos do setor hoteleiro. 

 ◂ Prorrogação da declaração de imposto de renda de 
pessoas físicas e possibilidade de adiar o pagamento 
em quatro parcelas para empresas. 

 ◂ Adiantamento salarial a todos os funcionários pú-
blicos. 

 ◂ Extensão de empréstimos a produtores rurais por 
60 a 90 dias. 

 ◂ Créditos de emergência para pme.

 ◂ Banco Central baixa taxa de juros em 100 pontos 
básicos, para 3,50%.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordens de distanciamento social desde 17 de março.

 ◃ Toque de recolher nacional das 17h00 às 06h00 por 15 
dias desde 3 de abril. 

 ◃ Atividades empresariais presenciais suspensas, exceto 
as de abastecimento de cadeias de alimentação e serviços 
médicos, farmacêuticos e outros serviços essenciais. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 18 de 
março até segunda ordem.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras áreas e terrestres desde 17 

de março. 

suRInaME O governo não anunciou medidas econômicas

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem nacional de isolamento.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento total das fronteiras desde 14 de março. 
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tRInIdad E 
toBaGo

 ◂ Criação de subsídios para desempregados 
temporários por até três meses. 

 ◂ Banco Central reduz a taxa de juros em 150 pontos 
básicos, para 3,5%.

 ◂ Crédito com juros baixos e períodos prolongados de 
pagamento para pessoas físicas e pequenas empresas.

 ◂ Subsídios a hotéis para projetos de reforma e me-
lhora de instalações.

 ◂  Moratória de créditos hipotecários, parcelas de 
créditos e outras dívidas. 

 ◂ Postergação do pagamento de impostos.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem nacional de isolamento desde 29 de março.

 ◂ Fechamento de escolas e universidades até 20 de abril. 

 ◂ Fechamento de bares, restaurantes só funcionam para 
entrega em domicílio e estão restritas as reuniões a até 25 
pessoas.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras aéreas e marítimas desde 17 

de março. 

uRuGuaI

 ◂ Aumento das transferências de renda e en-
trega de cestas de alimentos a famílias de baixa 
renda. 

 ◂ Adiamento de até seis quotas das contribui-
ções previdenciárias. 

 ◂ Criação do Fundo Coronavírus financiado com re-
cursos do Estado e uma redução de salários e pensões 
altas do setor público. 

 ◂ Criação de linhas de crédito com condições flexíveis 
e empréstimos para pme. 

 ◂ Moratória temporária do pagamento de juros e em-
préstimos.

 ◂ Banco Central autorizou os bancos comerciais a 
prolongar o pagamento de créditos por 180 dias.

 ◂ Postergação do pagamento de impostos.

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Não há ordem nacional de isolamento.

 ◃ Distanciamento social responsável: as pessoas são ins-
tadas a não sair de casa, mas não há medidas punitivas. 

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 16 de 
março. Algumas escolas rurais reabrirão em 22 de abril.

 ◂ Cancelamento de eventos em massa e pedido de evitar 
reuniões numerosas. 

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento das fronteiras terrestres e aéreas.

vEnEzuEla

 ◂ Transferências excepcionais a trabalhado-
res informais e do setor privado que tenham 
sido afetados por medidas de distanciamento. 

 ◂ Suspensão de pagamento de aluguel de 
estabelecimentos comerciais e habitações por 
seis meses.

 ◂ Criação de planos de financiamento para 
empresas para o pagamento de funcionários. 

Isolamento e fechamentos de emergência
 ◂ Ordem nacional de isolamento de 17 de março a 10 de 

maio (anteriormente 12 de abril).

 ◂ Fechamento de escolas e universidades desde 16 de 
março.

Restrições de fronteira 
 ◂ Fechamento da fronteira terrestre com a Colômbia. 

 ◂ Fechamento das fronteiras aéreas com a Colômbia e a 
Europa.

a. Atualizado em 14 de abril de 2020
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Quadro 4. Intervenções não farmacêuticas (INF) para frear a epidemia 

 China Coreia Taiwan Itália Eua REInão  
unIdo

govErno  Autoridade nacional de controle de doenças, 
coordenação central Sim Sim Sim Sim Não  Sim 

Declaração de estado de emergência  Sim  Sim Sim Sim 
EducAção Educar a população em INF pessoais Sim Sim Sim Não  Não   

IsolAMEnto

Testagem intensiva Sim Sim Sim Sim Não  Sim 
Métodos de detecção complementares Sim Sim Sim Sim Não Sim
Sistemas de monitoramento (óbitos e doenças 
suspeitas) Sim Sim Sim Não Sim

Postos de testagem  Sim Sim Não  Sim 

Aplicativos móveis para rastreamento de interações Sim Não  Não   Não 

Rastreamento rigoroso de contatos Sim Sim Não  Não 
Detecção de temperatura e estado de saúde nos aero-
portos, estações, etc. Sim Sim Sim Não  Sim Sim 

Detecção generalizada de febre (escaneadores térmicos)  Sim Sim Sim Sim Não  Sim 
Isolamento de casos Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Quarentena de famílias Sim Sim Sim Sim Não  Sim 
Isolamento de casos suspeitos Sim Sim Sim Sim Sim Sim  

Quarentena de familiares de casos suspeitos Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Manejo de resíduos perigosos        

rEcursos dE sAúdE 

Aumento da capacidade de leitos de cuidado crítico Sim  Sim Não  Não  Não  
Fornecer materiais (sabão, máscaras, desinfetante de 
mãos, etc.)   Sim Sim Não  Não Não 

Pagamento adicional para profissionais de saúde Sim  
 

  Sim Não 

Pedido de voluntários (inclusive profissionais de saúde)  Sim Sim Sim Não 
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dIstAncIAMEnto 
socIAl/IsolAMEnto 

dE cAso 

Distanciamento social de pessoas da terceira idade e 
outras populações vulneráveis Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quarentena voluntária das famílias Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Quarentena específica de bairros de alto risco Sim Sim  Sim  Não Não 

Declaração de propósito ao sair da cidade Sim  Não  Sim Não Não 

Quarentena para residentes retornando do exterior Sim Não Sim Sim Não Não 

ProIBIçõEs dE 
vIAgEM 

Interrupção de viagens internacionais não essenciais Não  Não   Sim Não  Sim 
Restrições de entrada para visitantes de certos países Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Fechamento de fronteiras Não  Não   Sim Não  Sim 
Fechamento de cidades Sim Não  Não  Sim Não  Não  

FEchAMEnto

Fechamento de escolas públicass Não  Não  Não  Sim Não  Sim 
Fechamento de universidades e escolas particulares Sim Não  Não  Sim Sim Não  
Fechamento de igrejas Não   Sim Não  

Não  
Não  
Não  Fechamento de bares e outros centros sociais  Não  Não  Sim 

Proibição de reuniões em massa (>250) Sim Sim  Sim Sim Sim 

Proibição de reuniões em massa (>50)  Não  Sim Não  Sim 
Fechamento de negócios não essenciais Não  Não  Não  Sim Não  Não  
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