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Introdução
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Este guia oferece uma apresentação visual das 
etapas a serem seguidas para interpretar o mapa 
de calor de vulnerabilidade da COVID-19 para 
micro, pequenas e médias empresas (MPME) na 
América Latina e no Caribe. 

Este guia ilustra as principais características do sistema de visualização de dados 
implementado, aproveitando os �ltros e visualizações disponíveis através do uso e 
navegação ideais. 

Em primeiro lugar

Também está inclusa a metodologia utilizada para desenvolver a ferramenta para a 
percepção de vulnerabilidade da COVID-19, incluindo os setores selecionados 
analisados. Também incluímos as categorias para classi�car a percepção do 
impacto do risco em cada uma das variáveis, incluídas oferta, demanda, �nanceira 
e proprietária, sistêmica e regulatória e a interpretação das faixas dos níveis de 
severidade do índice de vulnerabilidade. 

Em segundo lugar
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MPME, COVID-19, políticas públicas, desenvolvimento econômico, risco �nanceiro, 
metodologia, empréstimos, setor produtivo, emprego, cadeias de valor, América 
Latina, Caribe.
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Este documento apresenta a metodologia usada para a análise da 
vulnerabilidade desagregada por setores em referência às MPME. Os 
seguintes setores são particularmente considerados (consulte   nas 
funcionalidades do mapa de calor). 

Em alguns países, a análise foi feita 
em setores adicionais:

   O transporte inclui o transporte de passageiros e 
mercadorias de forma agregada.   
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Para determinar a vulnerabilidade geral de um setor, é necessário identi�car 
fatores agrupados em quatro componentes: oferta, demanda, �nanceiro e 
patrimonial, sistêmico e regulatório (     ). Os tipos de risco são identi�cados 
nestes quatro componentes (para ver uma explicação dos subcomponentes, 
consulte    e tabela 2) e são avaliados por um nível qualitativo de 
materialização potencial e impacto do risco: nível de gravidade 1 a nível de 
gravidade 4, em que o nível de gravidade 4 é o mais alto (       e tabela 1).
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Depois que o nível de risco/vulnerabilidade for atribuído a cada fator, os 
resultados serão avaliados e adicionados a um índice que atribui um peso de 
30% aos fatores de oferta, demanda, �nanceiros e patrimoniais e um peso de 
10% aos fatores sistêmicos e regulatórios.

Os fatores que são considerados mais voláteis no curto prazo (oferta, 
demanda, ativos e fatores �nanceiros) ganharam mais peso. Incluímos fatores 
institucionais devido ao risco crescente nessa dimensão, dada a dimensão do 
problema gerado pela pandemia da COVID-19 (consulte       e tabela 2 para 
uma explicação detalhada). 
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O nível adicional de vulnerabilidade é avaliado em cada país com base nos 
setores produtivos, usando sua contribuição para o PIB e o emprego como 
pesos. Apenas as contribuições de setores sob análise são consideradas (       ). 

Todos os dados podem ser baixados em diferentes formatos, incluindo o Excel 
CSV (       ).

Formatos disponíveis:

PDF, PowerPoint, PNG, 
CSV, entre outros.
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O nível de cada componente foi atribuído por especialistas do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e especialistas estrangeiros. Eles criaram 
uma avaliação geral desde o início da epidemia da COVID-19, com base em 
suas percepções, experiências e usando diferentes fontes de informação. As 
fontes incluíram dados de acesso público, relatórios especializados e 
discussões com câmaras de comércio e outras partes interessadas. A análise foi 
realizada entre 23 de abril e 15 de maio de 2020 (       ). 

A Tabela 2 inclui os fatores considerados e as diferentes áreas às quais eles 
pertencem, bem como uma descrição do conceito.

Percepção de vulnerabilidade à COVID-19 para MPME na ALC      l      2020
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A metodologia usada identi�ca um nível de vulnerabilidade global de um 
determinado setor causado pela COVID-19. Os setores analisados foram 
selecionados devido à sua importância relativa à criação de empregos e à sua 
contribuição ao PIB e à sua possível vulnerabilidade diante das mudanças nas 
condições de oferta, demanda, �nanceira, proprietária e institucional. 

A análise tentou maximizar a padronização dos setores analisados para 
cada país. 

Interpretação do índice de vulnerabilidade

O índice foi classi�cado a partir de um alto nível de vulnerabilidade. Nesse 
sentido, o fato de um setor ter um índice de vulnerabilidade (IV) relativamente 
baixo, por exemplo, entre 0 e 24, que é igual ao nível de gravidade 1, não 
signi�ca que o setor não seja vulnerável, apenas signi�ca que está em um 
primeiro nível de gravidade entre os afetados. Para destacar esse conceito, a 
tabela 1 apresenta os níveis do VI de "nível de gravidade 1" a "nível de 
gravidade 4".

Um IV mais alto indica que é necessária uma análise detalhada do setor, que 
deve atender à vulnerabilidade e situação especiais dos componentes (oferta, 
demanda, �nanceiro e patrimonial, sistêmico e regulatório) e ao instrumento a 
ser usado ao enfrentar os desa�os do setor. A Tabela 2 resume como o mapa de 
calor pode ser interpretado com base nos dados indicativos usados pelos 
especialistas. Essa informação é qualitativa e baseia-se nas percepções 
construídas a partir de diferentes fontes usadas pelos especialistas no início da 
pandemia, onde a escassez e a falta de informações agregam valor à captura e 
coleta de informações de informantes quali�cados. No entanto, a 
homogeneidade dos critérios permite fazer uma comparação por setor e país 
e permite usar este guia visual, além de análises quantitativas e pesquisas 
realizadas nos países. 

Tabela 1: Classificação 
qualitativa do Índice de 
vulnerabilidade

VI Interpretação

0-24 Gravidade nível 1

25-49 Gravidade nível 2

50-74 Gravidade nível 3

75-100 Gravidade nível 4
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Componente Risco - Subcomponente Descrição

Oferta Operacional Limitações no uso da 
força de trabalho 

Limitações no uso de 
capital fixo (escritórios, 
shopping centers, 
máquinas, etc.)

Indica as limitações na disponibilidade efetiva da força de 
trabalho, em relação à disponibilidade habitual em 
condições normais. 

A disponibilidade efetiva tenta considerar o uso efetivo da 
força de trabalho. Por exemplo, se geralmente há uma 
força de trabalho de 100%, mas eles podem trabalhar 
apenas meio período, a disponibilidade efetiva pode ser de 
50% (ou até menos se for considerado o nível de perda de 
eficiência na organização do trabalho).

Refere-se às limitações dos ativos necessários para a 
produção.

Quantidade e qualidade 
insuficientes de 
suprimentos físicos

Limitações no acesso a suprimentos de produção (bens e 
serviços).

Limitações no acesso a 
serviços (transporte, 
comunicação)

Limitações nos serviços de logística e comunicação.

Considere as limitações nos serviços de logística 
(especialmente nos serviços de transporte e distribuição) 
e de comunicação. 

Considere energia, matérias-primas e suprimentos físicos 
em geral. Não considere serviços como transporte, 
comunicação ou financeiro (eles são considerados 
separadamente). 

Considere a possibilidade de utilizar suprimentos de 
qualidade inferior ou fazer alterações na sua utilização. 

Aborde a possibilidade ou o grau de continuidade que 
pode ser alcançado por meio de acordos alternativos (por 
exemplo: usar turnos para minimizar o número de 
funcionários em um determinado horário) e a importância 
relativa da comercialização digital (presença digital e 
capacidade logística). Considere a disponibilidade de 
limitações de trabalho (turnos, meios digitais, outros). 

Considere a possibilidade de teletrabalho, turnos 
alternativos/estendidos e outras soluções que possam 
surgir. 

Valores indicativos (o especialista pode usar valores 
alternativos)
1: Gravidade baixa; redução de até 25%
2: Gravidade média-baixa; redução de até 50%
3: Gravidade média-alta; redução de até 75% 
4: Gravidade alta; redução de mais de 75%

Tabela 2: Descrição dos componentes e subcomponentes do índice de vulnerabilidade
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Componente Risco - Subcomponente Descrição

Demanda De mercado Redução da demanda 
nacional 

Redução da demanda nacional de bens e serviços 
produzidos. Isso inclui a demanda de consumidores 
(famílias ou empresas) e do governo. 

Financeiro e 
patrimonial  

Liquidez Atraso ou interrupção no 
ciclo de pagamentos

Grau de atraso nos pagamentos pela venda de bens e 
serviços efetuados em relação às condições usuais. 

Crédito Redução ou interrupção 
do financiamento de 
médio e longo prazo 

Redução ou interrupção do financiamento de médio e 
longo prazo (incluindo comércio exterior e investimento). 

Operacional Aumento dos custos 
financeiros e de 
intermediação (taxas de 
juros, comissões, etc.) 

Aumento dos custos financeiros e de intermediação 
(taxas de juros, comissões, etc.) Considere os custos de 
todas as fontes (fornecedores, bancos, cartões de 
crédito, etc.)

Patrimonial Redução do valor dos 
ativos reais devido à 
retração da demanda

Redução do valor dos ativos reais devido à retração da 
demanda (valor dos edifícios, terrenos, estoque, etc.) e 
desvalorização (por exemplo: vencimento da mercadoria).

Considere em termos reais. 

Considere custos e taxas em termos reais (fique atento à 
inflação). 

Redução ou interrupção 
do financiamento de curto 
prazo

Redução ou interrupção do financiamento de curto prazo 
(crédito de fornecedores, fatoração, capital de trabalho, 
outros financiamentos de curto prazo, como cartões de 
crédito). 

Redução da demanda 
externa 

Redução da demanda externa de bens e serviços 
produzidos. Considere a demanda de turistas de bens e 
serviços fornecidos no país como demanda externa.

Oferta De mercado Aumento de suprimentos 
e custos de produção 

Aumento dos custos de produção de bens e serviços 
(força de trabalho, serviços de capital, transporte, energia, 
comunicações, etc.) 

Considere os custos globais, mesmo quando 
suprimentos específicos podem ter aumentos 
significativos. 

Em termos reais.
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Componente Risco - Subcomponente Descrição

Institucional Sistêmico e
regulatório 

Instabilidade política e 
social

O impacto que a instabilidade política e social pode ter 
sobre as empresas. 

Sistêmico e
regulatório 

Incerteza institucional e 
jurídica 

O impacto que a instabilidade institucional e jurídica pode 
ter sobre os negócios. 

Considere um cenário moderado de instabilidade 
institucional e jurídica da manutenção geral da ordem 
constitucional, estado de direito e proteção à propriedade 
privada e aos direitos civis, mas com progresso na 
propriedade privada e contratos entre atores privados.

Considere um cenário moderado de instabilidade política 
e social (agitação social localizada e contida, pilhagem, 
aumento da violência e delinquência localizada e 
contida). 

Financeiro e 
patrimonial  

Operacional Acumulação de passivos 
(aluguéis, salários, etc.) 

Considere o aumento do passivo associado à falta de 
receita devido às vendas que não foram realizadas, por 
exemplo, pagamentos de salário, aluguéis, obrigações 
tributárias, pagamento de serviços (energia, 
comunicações, etc.) Considere o endividamento incorrido 
para tentar manter os pagamentos (por exemplo: 
empréstimos para pagar salários e remunerações). 
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