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1 Este documento foi elaborado por Allen Blackman, Matías Busso, Eduardo Cavallo, Gregory Elacqua, Ana 
Maria Ibáñez, Alejandro Izquierdo, Philip Keefer, Julián Messina, Mauricio Moreira, Carlos Scartascini, Nor-
bert Schady e Tomás Serebrisky. 
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Introdução

Enquanto dure a pandemia, a América Latina e o Caribe (ALC) estarão percorrendo um túnel 
cheio de incerteza. Não se sabe, porém, a sua extensão: quanto tempo até que surjam terapias 
ou uma vacina ou até que aprendamos sobre as melhores práticas de controle da pandemia 
para conviver com um vírus de letalidade desconhecida.

O que há, contudo, é a certeza de que os países enfrentarão desafios econômicos e sociais 
enormes na saída do túnel, que as estratégias do passado não serão suficientes para responder 
a esses desafios e que será necessário um novo pacto social. Esses desafios já cresciam antes 
da crise, como consequência do ritmo lento com que se criavam oportunidades de emprego 
produtivo e se reduzia a desigualdade. Na saída do túnel, todos os países terão mais pobreza; 
mais desigualdade; mais desemprego; mais informalidade; uma parcela importante das suas 
empresas falida ou prestes a falir; perdas enormes de capital humano; situações fiscais mais 
difíceis do que em qualquer momento dos últimos 20 anos; e setores financeiros debilitados. 
A esses desafios se somarão novas barreiras ao crescimento inclusivo, que não existiam antes: 
na falta prolongada de uma vacina, consumidores e trabalhadores continuarão ansiosos, re-
lutantes em participar das mesmas atividades econômicas que antes lhes eram importantes, 
e a globalização — o movimento de capitais, bens e pessoas — será reduzida, com impactos 
consideráveis nas cadeias de valor.2

Frente a tal desafio, voltar ao crescimento medíocre anterior à crise da Covid-19 não é uma 
resposta satisfatória para a ALC. Ademais, as respostas de política durante esta crise deverão 
ser de melhor qualidade do que as implementadas durante a Grande Recessão de 2008-2009. 
Essas resultaram, em grande medida, em expansões de gasto público, com poucos resultados 
em termos de crescimento inclusivo, tendo sido mais orientadas para aumentos de salários e 
transferências, com grandes vazamentos para setores não pobres, o que, por sua vez, elevou 
a dívida pública da região sem benefícios relevantes em termos de crescimento e equidade.

Esta análise descreve as opções de política disponíveis para os países ampliarem a sua capa-
cidade de enfrentar os desafios econômicos da crise, com ênfase no crescimento e na equida-
de. Essas opções pressupõem que a situação fiscal da região e o seu acesso aos mercados de 
crédito soberano estarão bem mais restritos em comparação com crises anteriores, o que nos 
obriga a considerar outras reformas de políticas, além das fiscais, para acelerar a recuperação 
econômica. As opções são ambiciosas, mas correspondem à necessidade.

Com o objetivo de organizar o atual debate sobre as várias opções de política disponíveis aos 
governos, este trabalho discute as conclusões principais a seguir.

1. Enquanto a região estiver no túnel, a prioridade máxima é atender à pandemia e conter 
os custos econômicos da crise. É crucial reforçar o sistema de saúde e a disponibilidade 
de testes e mecanismos de rastreamento para fazer frente à crise sanitária, não apenas 
para a saúde pública, mas também para a recuperação econômica. Limitar as perdas 
expressivas de renda das famílias pobres que vivem na informalidade é uma obrigação 
humanitária. E evitar a destruição da malha produtiva e do capital humano, tanto de 
crianças e jovens como dos trabalhadores, é essencial para agilizar a recuperação na 
saída do túnel.

2  Não há certeza de que uma vacina ou terapia estará disponível dentro do período mencionado frequente-
mente de 12 a 18 meses. Note-se que levou anos para desenvolver vacinas para outros vírus mortais (p. ex., 
ebola), e até hoje não foi desenvolvida uma vacina para o coronavírus SARS.
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2. Mas limitar as perdas, ou inclusive revertê-las e voltar aos níveis de crescimento e indi-
cadores de equidade do período anterior à crise, não será suficiente. Cabe lembrar que 
as pressões sociais por mais equidade e mais oportunidades econômicas já haviam des-
pontado meses antes da crise, a qual em si evidencia as consequências de relegar o cres-
cimento e a proteção social ao segundo plano: menor capacidade para resistir à crise 
não apenas em termos de saúde, mas também econômica e socialmente.3

3. Como ilustra o diagrama 1, dentro do túnel deverão correr em paralelo dois conjuntos de 
políticas que se complementam: as sanitárias e de limitação de perdas, por um lado, e as 
que vão preparando as economias para maior crescimento e inclusão na saída do túnel 
em relação ao que predominava antes da crise. Os países que adotarem políticas, en-
quanto estão no túnel, que preservem o capital humano e as relações entre os atores 
econômicos — bancos e mutuários, empresas e trabalhadores, produtores e seus clien-
tes — terão uma recuperação econômica mais rápida ao saírem do túnel. Os países que, 
ainda dentro do túnel, anunciarem as políticas de crescimento inclusivo e sustentado 
que adotarão na saída encontrarão mais opções de financiamento agora para lidar com 
a crise atual. Anúncios desse tipo, sobretudo quando se manifestarem em forma de leis, 
melhorarão as expectativas de cidadãos, empresas e instituições financeiras.

4. A nova orientação das políticas públicas rumo ao crescimento inclusivo representará 
uma transformação significativa das políticas e do marco institucional da região. Com 
efeito, pode constituir um novo pacto social que permitirá aos países responder aos de-
safios econômicos, sociais e globais — como o da mudança climática — que enfrenta-
vam antes da crise e que se intensificaram. Implica políticas fiscais que, uma vez atendi-
dos os efeitos mais prementes da pandemia, realoquem gastos que pouco contribuem 
ao crescimento e à equidade para itens que tenham maior impacto no crescimento in-
clusivo e sustentável, juntamente com um novo marco institucional que assegure a efi-
ciência desses gastos. Exige políticas que promovam a competição e reduzam barreiras 
de entrada no setor privado, com um marco institucional que crie oportunidades para 
todos em vez de priorizar a proteção de apenas alguns. E inclui políticas que exigem 
maior eficiência no setor público, juntamente com um marco institucional que recom-
pense funcionários e setores que inovem.

5. Para agilizar a reativação da economia na saída do túnel, a região não poderá recorrer 
a estímulos fiscais em demasia, como o fez em crises anteriores — o pouco espaço fis-
cal e a dificuldade de acesso aos mercados financeiros dificultarão essa estratégia. Não 
obstante, dentro do conjunto de políticas que sustentem o crescimento, haverá algu-
mas que, pela sua natureza, têm mais possibilidades de gerar um crescimento econô-
mico mais acelerado e quedas mais rápidas do desemprego a curto prazo. É o caso, por 
exemplo, da realocação de gastos para a infraestrutura, que geralmente tem um efeito 
multiplicador elevado tanto em atividade como emprego, bem como as políticas de re-
dução de custos não salariais, que criam postos de trabalho. Essas medidas ajudariam a 
promover uma recuperação rápida na saída do túnel. Não serão suficientes para reduzir 
as disparidades de equidade e crescimento criadas pela pandemia; portanto, os países 
terão de considerar quais as reformas mais profundas, escolhidas de uma lista extensa 
de possibilidades, a que darão prioridade para assegurar um crescimento sustentado a 
médio prazo.

3 O índice de mortalidade devido a desastres naturais em países pobres é cerca de cinco vezes maior do que 
em países ricos. Todos os países do mundo implementaram políticas de confinamento, mas apenas os países 
ricos puderam sustentá-las sem que os pobres e os desempregados arcassem com custos desmedidos.
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Diagrama 1: Estratégia ao longo do túnel

Maior
crescimento
do que antes
da crise

Pandemia Convivência com a 
Covid-19/vacina

◃ Limitar as perdas
◃ Reformas para crescer mais

◃ Remediação
◃ Reformas para crescer mais

Retroalimentação,
com mais acesso a 

Fonte: elaboração dos autores.

6. Um novo pacto social exigirá muito dos governos. Terão de estabelecer a credibilidade 
da promessa do novo pacto e abordar com vigor as várias reformas fiscais e institucio-
nais que ele implica. Será necessário repensar as políticas de transferências, estenden-
do o seu alcance entre as populações vulneráveis e tornando-as mais eficientes e inclu-
sivas; criar seguros contra choques cíclicos que protejam os trabalhadores; e aumentar 
a cobertura e qualidade dos serviços — sobretudo de saúde e educação para os mais 
vulneráveis. Para que as oportunidades cresçam, será necessário começar a desmontar 
a estrutura de regulamentações cujo principal efeito tem sido impedir a entrada de em-
presas novas e mais produtivas. No lado fiscal, será fundamental que os governos sejam 
ágeis e capazes de executar uma ginástica fiscal sem precedentes de forte realocação de 
gastos. Dentro do túnel, a realocação deverá atender à pandemia, preservar empresas 
e empregos, assim como viabilizar transferências às famílias. Fora dele, haverá outra 
realocação maciça para gastos que sustentem o crescimento e a inclusão.

7. Um novo pacto social permitirá que as sociedades da América Latina e do Caribe lidem 
com vários outros desafios que enfrentam. A mudança climática e os altos níveis de 
contaminação e deterioração ambiental estão afetando os países da região com mais 
intensidade e a um ritmo crescente a cada ano que passa. As sociedades que crescem 
mais e com mais equidade têm mais recursos para resistir e lidar com a mudança climá-
tica, assim como para controlar a contaminação local e reforçar a proteção ambiental. 
Também terão mais capacidade para chegar aos acordos políticos necessários que lhes 
permitam empreender esse esforço, já que o pacto dará mais confiança aos cidadãos de 
que o compromisso será partilhado por todos. Além disso, com um novo pacto social, os 
países poderão resistir melhor aos efeitos da desglobalização e outros desafios impor-
tantes, como a migração.

8. O novo pacto social permitirá à região reduzir mais rapidamente outras disparidades 
em relação aos países avançados. Por exemplo, um indício claro da falta de eficiência do 
setor público e da baixa produtividade do setor privado da região está na grande dispari-
dade da digitalização entre a região e as economias avançadas. Ao promover a eficiência 
no setor público, maior competição e a criação de mais empresas no setor privado, os 
incentivos para acelerar o processo de digitalização aumentarão significativamente.
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A recuperação 
econômica: opções 
mais limitadas para 
a América Latina e o 
Caribe do que para as 
economias avançadas

Os países que tinham rendas mais altas antes da pandemia e construíram melhores redes de 
proteção social para a sua população mais vulnerável entraram na crise mais bem prepara-
dos para atenuar o seu impacto. A sua situação atual lhes permite contar com amplo acesso 
a financiamentos do seu erário, proporcionando-lhes recursos importantes para combater a 
crise sanitária. Com maior capacidade para limitar as perdas de capital humano e empresarial 
dentro do túnel, também estão mais bem preparados para acelerar o crescimento na saída.

As opções da América Latina e do Caribe para a recuperação econômica são mais limitadas. A 
pandemia encontrou a região debilitada, com crescimento escasso, em grande medida devido 
às políticas seguidas nas décadas anteriores. Em particular, a resposta à crise de 2008-2009 
resultou em mais dívida, salários mais altos no setor público e maiores transferências, não to-
talmente concentradas nos mais vulneráveis, as quais pouco contribuíram para o crescimento 
inclusivo.

Na análise de um período de seis décadas, fica claro que a renda per capita da região não apre-
sentou indícios de convergência com aquela das economias avançadas, como mostra a figura 1.4 

4  A figura 1 compara a renda per capita de cada região, ajustada pelo poder de compra, à dos EUA. Em 2019, a da 
América Latina e do Caribe apresentava aproximadamente a mesma proporção anterior à crise de 2007-08 
e em 1960. Em contraste, embora a sua situação já estivesse muito melhor do que a da América Latina e do 
Caribe em 1960, as outras economias avançadas subiram 20 pontos porcentuais em relação aos EUA, chegan-
do a uma disparidade de 20% em 2019. O crescimento da Ásia emergente é notório e fica explícito no gráfico: 
com uma disparidade com os EUA de quase 90% em 1960, a região reduziu-a para menos de 50% em 2019, 
comparada com a disparidade de 80% que a ALC manteve durante quase todo o período. Além disso, durante 
os últimos 20 anos, apesar de haver desfrutado de um crescimento médio maior do que nas décadas prece-
dentes, a disparidade de produtividade com os países desenvolvidos continuou aumentando. Ver Cavallo e 
Powell (2018). 



Sair do túnel pandêmico com crescimento e equidade

12

Houve avanços frente aos altos níveis de desigualdade (figura 2), mas, em grande medida, devido 
a fatores alheios às políticas públicas e ainda assim com uma disparidade enorme em relação 
às economias avançadas.5 Os mais pobres entre os ricos (no decil 9) ganham dez vezes mais 
que os mais ricos entre os pobres (no decil 2). Os níveis de pobreza e vulnerabilidade à pobreza 
continuam elevados. Apenas quatro de cada dez latino-americanos estão acima da linha de 
pobreza o suficiente para contar com um certo colchão que os impeça de cair nela caso ocorra 
uma recessão profunda.

Figura 1. Evolução do PIB per capita (PPP) em relação ao dos Estados Unidos, média regional

África Subsaariana 

América Latina e Caribe 

Ásia emergente

Economias avançadas 

Fonte: elaboração dos autores com base em dados de Feenstra, Inklaar e Timmer (2015). Para dados poste-
riores a 2017, realizaram-se projeções dos valores utilizando o índice de crescimento do indicador disponível 
na base de dados da WEO.

economias avançaDas: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, 
França, Grécia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, 
Suécia e Suíça.

américa Latina e caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Repú-
blica Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Ásia emergente: China, Cingapura, Coreia do Sul, Hong Kong, Indonésia, Malásia e Tailândia.

ÁFrica subsaariana: África do Sul, Benin, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Malawi, Mali, Moçambique, 
Níger, Quênia, República Centro-Africana, Senegal, Tanzânia, Togo, Uganda e Zâmbia.

5  A figura 2 mostra que os índices de desigualdade baixaram, reduzindo uma parte da disparidade com as eco-
nomias avançadas. Mas as políticas públicas não contribuíram muito para a ligeira redução da disparidade, 
que continua quase tão pronunciada quanto a da África Subsaariana e duas vezes maior do que a observada 
entre a Ásia emergente e as economias mais avançadas.
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Figura 2. Evolução do índice GINI, média regional

Economias avançadas 

África Subsaariana 

América Latina e Caribe 

Ásia emergente

Fonte: elaboração dos autores com base em dados do Banco Mundial (2018). Os dados referentes a 2019 
foram aproximados por extrapolação linear. Países: ver figura 1.

A esses desafios soma-se a fragilidade fiscal da maioria dos países da região. Antes da crise 
da Covid-19, a América Latina já enfrentava uma situação fiscal mais fragilizada do que a que 
prevalecia na véspera da Grande Recessão de 2008-2009. Os déficits fiscais, em média, eram 
2,4% do PIB mais altos, e o nível de dívida era superior em 22 pontos porcentuais do PIB. A res-
posta atual à crise da Covid-19 aumentará ainda mais a dívida pública. Dependendo da possível 
trajetória do PIB — com quedas que poderiam chegar a 6% — e um aumento médio de cerca 
de 2,7% do PIB no gasto público para fazer frente à crise pandêmica, a dívida poderia aumentar 
em 15 pontos do PIB, chegando talvez a 73% do PIB em 2022.6 Essa situação pode criar dúvidas 
sobre a sustentabilidade na ausência de medidas adicionais e problemas macroeconômicos 
que aumentarão o custo do financiamento. Tudo isso sem incluir a possibilidade de um estí-
mulo fiscal para acelerar a recuperação econômica, o que evidencia o quão difícil será imple-
mentar políticas de estímulo sem realocar gastos.

6  Ver Pineda, Valencia e Andrian (2020).
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A figura 3 mostra que as restrições fiscais já tiveram um impacto importante na resposta fiscal 
dos países à pandemia. Os poucos países com baixos níveis de endividamento, como Chile e 
Peru, anunciaram medidas para atenuar a crise com valores de 15,1% e 11,1% do PIB, respecti-
vamente, bem acima do resto da região.7 Com pouca dívida e contas fiscais em ordem, esses 
países também contam com acesso mais fácil e menos oneroso aos mercados internacionais 
de crédito. As medidas anunciadas pelos demais países, com níveis de endividamento e custos 
de financiamento mais altos, somam apenas 4,1% do PIB, sendo que apenas 2,7% do PIB corres-
pondem a medidas de gasto público e o restante são medidas de expansão de crédito.

Figura 3. Dívida pública e recursos anunciados para aliviar a pandemia
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Fonte: Pineda, Pessino e Rasteletti (2020).

7  Ver Pineda, Pessino e Rasteletti (2020).
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Uma estratégia 
para a recuperação 
econômica: um 
caminho rumo ao 
crescimento inclusivo

A estratégia delineada em seguida tem três pontos de partida. Primeiro: ao contrário das suas 
possibilidades em crises anteriores, e diferentemente das economias avançadas durante a 
crise pandêmica, serão limitados os estímulos fiscais disponíveis para a grande maioria dos 
países da região impulsionar a sua recuperação econômica. Não poderão depender de estra-
tégias cujo único objetivo seja aumentar a demanda agregada. Segundo: mesmo que fossem 
possíveis, estímulos de curto prazo não têm sido suficientes para acelerar o crescimento in-
clusivo. Terceiro: em vista do choque grave sofrido por todas as economias do mundo, e não 
menos as da região, uma recuperação econômica lenta não é aceitável.

Portanto, no que se refere às opções para a recuperação econômica, destacam-se quatro ele-
mentos centrais:

 ◂ em vista do parco espaço fiscal, realocar gastos de forma a favorecer o crescimento e a 
equidade, respeitando outras urgências, como as de saúde pública, e mudar a estrutura 
tributária para que desincentive menos a atividade econômica produtiva, sempre com o 
objetivo de sustentar melhor a equidade e a estabilidade fiscal na saída do túnel;

 ◂ em vez de buscar o crescimento inclusivo apenas por meio de políticas fiscais que au-
mentem a demanda agregada, concentrar as reformas na redução dos custos da ati-
vidade econômica, identificando e eliminando barreiras regulatórias e tributárias que 
afetem o custo de novos empreendimentos e a criação de empregos;

 ◂ em vista da necessidade de desencadear uma recuperação econômica rápida na saída 
do túnel, em todo o leque de reformas fiscais e regulatórias, priorizar as que tenham 
implementação rápida e impacto direto e imediato, como gastos em infraestrutura e 
redução dos encargos trabalhistas.
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Também é imprescindível reconhecer que as reformas de médio e longo prazo podem ter efei-
tos imediatos no comportamento dos atores econômicos, cujo respaldo é essencial para a re-
cuperação econômica. Os governos que, dentro do túnel, façam promessas críveis de baixar 
os custos da criação de empregos e de preservar a estabilidade fiscal uma vez que a ameaça 
sanitária tenha diminuído poderão contar com uma recuperação econômica mais rápida ain-
da dentro do túnel. Tais promessas ajudariam as empresas a tomar uma decisão difícil que 
já enfrentam: investir agora para reduzir os riscos de contágio e poder abrir com rapidez ou 
postergar a abertura até que tenham mais certeza sobre as políticas futuras dos governos. Pro-
messas críveis também facilitarão as negociações dos governos com os mercados financeiros 
no curto prazo, ampliando assim a sua capacidade de complementar as medidas com mais 
estímulos fiscais.

As opções de reforma delineadas a seguir estão organizadas em duas fases: dentro e fora do 
túnel. Em resumo, as prioridades são efetivamente três na primeira fase, enquanto se está no 
túnel:

 ◂ evitar crises sistêmicas, tanto fiscais como financeiras;

 ◂ limitar perdas que travarão a recuperação, tanto na saúde como na economia;

 ◂ começar a reconstrução do pacto social, estabelecendo um caminho claro de reformas 
que assentarão as bases de um crescimento inclusivo na saída do túnel.

Ao sair do túnel, quando o pior da crise de saúde estiver ultrapassado, as prioridades serão três:

 ◂ remediar as perdas de capital humano e intangível que não foi possível evitar;

 ◂ do leque de reformas fundamentais, adotar imediatamente as que se prestem à implemen-
tação rápida e tenham impacto imediato, realocando os gastos públicos para setores que 
estimulem a recuperação com mais rapidez e promovendo medidas que prontamente esti-
mulem maior emprego com reduções dos encargos trabalhistas não salariais e outros cus-
tos de operação das empresas;

 ◂ seguir o caminho da reforma, avançando a agenda de crescimento inclusivo para que, 
ao contrário das crises anteriores, os países possam começar a convergir na direção das 
economias avançadas e atender aos desafios negligenciados, tais como a desigualdade 
e a sustentabilidade ambiental.
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Prioridades e opções 
para acelerar a 
recuperação econômica  
dentro do túnel

Dentro do túnel — o período atual, quando o mundo inteiro está lidando com um vírus extre-
mamente contagioso, sem terapia, sem vacina e sem imunidade de grupo —, os países sofrem o 
impacto econômico direto da pandemia. As três prioridades são: evitar crises sistêmicas; limitar 
perdas que impeçam a recuperação econômica; e definir um caminho de reformas fundamen-
tais para a recuperação econômica e a aceleração do crescimento inclusivo na saída do túnel.

Evitar crises sistêmicas

A prioridade máxima dentro do túnel é evitar uma crise sistêmica. O perigo é grande, pois a 
pandemia da Covid-19 é única pela sua magnitude, chegada repentina, extensão geográfica e 
duração. Em mais de 100 anos, nada parecido assolou o mundo, o que torna difícil aprender 
com pandemias do passado sobre como lidar com os efeitos econômicos da pandemia atual.8 
Por outro lado, desastres financeiros mais recentes, embora de natureza diferente, ensinam 
lições importantes.

Em uma crise fiscal, um país perde a capacidade de cumprir com uma parcela importante 
dos seus compromissos fiscais, tanto em termos de dívidas como aposentadorias, salários e 
transferências sociais. Culmina em cortes maciços dos gastos públicos ou em hiperinflação, 
em ambos os casos piorando ainda mais as perspectivas de crescimento. Na conjuntura atual, 
o perigo de crise fiscal tem aumentado com os novos gastos no combate à pandemia e os seus 
custos sociais, em economias deprimidas e de baixa renda. O perigo de uma crise fiscal é maior 
entre os países cuja posição fiscal é extremamente deficitária, com endividamento elevado e 
acesso limitado e oneroso aos mercados financeiros, como é o caso de muitos países da região.

A pandemia também aumenta o perigo de crise financeira pelo seu impacto na economia real. 
Empresas sem receitas enfrentam dificuldades para cumprir com as suas obrigações financei-

8 O que sabemos de pandemias históricas é que foram seguidas por décadas de investimento reprimido. Ver 
Jordà, Singh e Taylor (2020).
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ras. Uma inadimplência permanente e em massa ameaçaria a solvência do sistema bancário 
e o funcionamento do sistema de pagamentos.

A pandemia desencadeou níveis de inadimplência sem precedentes. Além disso, 18 países da 
região, desde Barbados e Chile até Uruguai e Trinidad e Tobago, anunciaram moratórias no 
pagamento de créditos, o que poderia dificultar ainda mais a situação bancária. Em grande 
medida, isso se deve à impressionante queda de receitas das empresas. Por exemplo, uma 
pesquisa recente na Argentina indica que 72% das empresas registraram quedas superiores a 
60% nas vendas (ver o quadro 1). Mas são as empresas menores as que estão sofrendo mais: 
enquanto apenas 56% das empresas grandes (300 funcionários ou mais) registraram quedas 
superiores a 60% nas vendas, essa cifra chega a 76% para as empresas pequenas (50 funcio-
nários ou menos).

QuaDro 1: Queda de vendas em empresas na Argentina

Quantidade de 
funcionários Menos de 30% 30% a 60% Mais de 

60%

1 to 50 8,4% 15,4% 76,2%

50 to 150 22,8% 22,8% 54,4%

150 to 300 20,8% 12,5% 66,7%

300 ou mais 32,0% 12,0% 56,0%

Total geral 11,7% 16,1% 72,2%

Fonte: CEU-UIA (2020).

As crises dos anos 1980 e 1990 deixaram duas lições sobre as potenciais consequências fiscais 
e financeiras da pandemia para países altamente endividados.9 Primeiro, caso sejam afetados 
pela depressão pandêmica e percam a capacidade de honrar dívidas já contraídas, não devem 
postergar o reconhecimento de que a dívida é insustentável. Assim, evitam contrações fiscais 
contraproducentes, um estado prolongado de recessão e, ocasionalmente, revolta social ou 
instabilidade política. Essa não será uma situação generalizada, mas é possível que alguns paí-
ses fiquem incapacitados de honrar as suas obrigações após um período sustentado de baixa 
arrecadação e grande ampliação de gastos. A história mostra que reestruturações ordenadas 
e não unilaterais abrem as portas para mais financiamentos.10

A segunda lição é evitar que uma crise bancária se some à crise da dívida soberana, produ-
zindo uma combinação explosiva. A ameaça de uma crise bancária durante a pandemia é di-
ferente do que ocorreu em outras crises. Não é resultado do comportamento dos próprios 
bancos, como, por exemplo, a aquisição de ativos imprudentes e demasiado arriscados. Na 
realidade, com o choque econômico da pandemia na economia real, empresas mutuárias que 
antes da crise tinham qualidade creditícia muito boa poderão encontrar-se, de repente, sem 
capacidade de pagamento e enfrentando o risco de falência.11

Para evitar a crise bancária, os países dispõem de três ferramentas. Uma, não fiscal, é flexibi-
lizar a regulação financeira para que os bancos possam chegar a acordos de adiamento com 
mutuários sem descumprir as normas bancárias. As outras duas ferramentas dependem da 
situação financeira dos governos — seu nível de endividamento, incluindo as obrigações não 

9  Ver Reinhart e Rogoff (2014).
10 Segundo o “Plano Baker”, dos anos 1980, não se reconheceu que não bastava apoiar a liquidez quando havia 

problemas de solvência. Ao deixar de estabelecer regras claras para a solução do excesso de dívida pública, o 
“Plano Baker” prorrogou um imposto implícito sobre os investimentos, travando o crescimento por um longo 
tempo. Ver Cavallo e Fernández-Arias (2013). Por sua vez, com o “Plano Brady” dos anos 1990, houve uma 
redução ordenada da dívida em um ambiente econômico propício para o crescimento. Ver Frenkel (1989).

11  Ver Didier, Huneeus, Larrain e Schmukler (2020).
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orçamentárias. Uma é oferecer garantias de crédito às empresas para que possam continuar a 
honrar as suas obrigações creditícias. O ideal é que essas garantias se concentrem nas empre-
sas cuja incapacidade de honrar as suas obrigações se deva apenas à pandemia — entraram 
sãs no túnel — e que, uma vez levantado o peso econômico da emergência sanitária, voltarão 
à adimplência. Essa medida não será suficiente para evitar a crise bancária se houver muitas 
empresas sem capacidade de pagamento e concentradas em setores, como o do turismo, cuja 
recuperação será lenta. Nesse caso, a outra ferramenta disponível aos governos é recorrer a 
garantias junto aos próprios bancos.

As duas últimas soluções implicam aumentos significativos no passivo fiscal dos governos, o 
que, no caso de países com situação fiscal mais frágil, agravaria a sua crise da dívida. Enquanto 
a crise da dívida persistir, isso implica privatizar os bancos públicos com problemas; liquidar e 
não recapitalizar alguns bancos; e circunscrever apoio para as funções essenciais do sistema 
bancário, como o sistema de pagamentos.12

Limitar as perdas dentro do túnel

A segunda prioridade dentro do túnel é limitar as perdas que resultem diretamente da pan-
demia: contágio e mortalidade, perdas sociais e econômicas decorrentes do distanciamento 
voluntário das pessoas e das políticas de contenção, sobretudo o desemprego e as falências 
maciças, e o fechamento do sistema educacional. Todas essas perdas têm um forte impac-
to humano. Uma análise anterior (Blackman et al. 2020) descreve as opções da região para 
atenuar os efeitos imediatos da crise com transferências às famílias mais afetadas e apoio ao 
setor produtivo.

Este trabalho enfoca as perdas que terão maior impacto no crescimento inclusivo, uma vez 
reduzida a crise sanitária, e nas políticas que limitem e remediem essas perdas, que deixarão 
um rastro importante e duradouro na sociedade e na economia:

 ◂ reforçar o setor da saúde para chegar com mais rapidez à saída do túnel;

 ◂ limitar as perdas de capital humano ocasionadas pelo fechamento das escolas;

 ◂ evitar perdas do capital intangível das empresas  — os conhecimentos especializados 
dos seus funcionários, as relações valiosas com fornecedores e clientes e as práticas tá-
citas que agregam muito à produtividade — que desapareceria se as empresas deixas-
sem de funcionar.

As alternativas de política pública apresentadas a seguir discutem opções fiscais para atender 
à crise: limitar e remediar perdas ou acelerar a recuperação. Não obstante, em vista do espaço 
fiscal escasso da região, a sua implementação exigirá uma realocação maciça de gastos. Essa 
é uma tarefa à qual os erários da região não estão acostumados e que exigirá uma “ginástica” 
de gastos sem precedentes.

Dentro do túnel, será necessário encontrar os fundos para financiar a emergência sanitária, 
as transferências imediatas às famílias e o apoio ao setor empresarial, minimizando ou pos-
tergando outros gastos, que poderiam ser investimentos públicos, a compra de bens e outras 
áreas não essenciais, e mesmo tomando medidas de austeridade, como a redução temporária 
de salários do setor público, como já o fizeram sete países da região para atender à emergên-
cia. Essas medidas são difíceis, porque há resistências a realocações de gastos e algumas po-
dem ser politicamente complicadas, mas é necessário enfrentá-las.

12  Ver Cavallo, Fernández-Arias e Powell (2014).
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Mas a ginástica não termina aqui. Na saída do túnel, e uma vez que as urgências da pandemia 
tenham abrandado, os países serão confrontados por demandas sociais — programas mais 
generosos e com maior cobertura para os mais vulneráveis — e também pela necessidade de 
sustentar o crescimento, por exemplo, gastando mais e melhor em infraestrutura. As pressões 
para continuar gerando realocações importantes não acabarão.

Limitar as perdas dentro do túnel: reforçar o setor de saúde

Dentro do túnel, a primeira frente de combate dos países é dar atenção à pandemia. Como se 
conclui em Blackman et al. (2020) e Pagés et al. (2020), o perigo da Covid-19 diminuirá com 
uma vacina, mas há grande incerteza acerca da sua chegada e eficácia. Para limitar a morta-
lidade, os países têm de continuar reforçando a capacidade do setor de saúde.13 Contudo, a 
outra lição importante dessas análises é que a recuperação econômica depende do êxito nes-
sa tarefa: a demanda e a oferta continuarão baixas enquanto o receio do vírus for intenso. O 
melhor estímulo econômico que os governos podem oferecer aos seus países se encontra, portanto, 
no setor de saúde.

O desafio inicial de realocação de gastos que os países enfrentam é não apenas atender 
à emergência sanitária imediata, mas também adequar o sistema de saúde para passar do 
confinamento generalizado ao confinamento pontual. O primeiro inclui a preparação de in-
fraestrutura hospitalar e a compra de respiradores e equipamentos de proteção individuais 
para os profissionais da saúde. O segundo, que é essencial para a recuperação econômica — a 
volta dos turistas estrangeiros, dos trabalhadores aos seus locais de trabalho, dos clientes aos 
restaurantes —, consiste na adequação dos sistemas de testes em massa e rastreamento de 
contatos, com todas as restrições e dificuldades que isso implica para os países da região. Os 
riscos de infecção, e o seu impacto na demanda e oferta, correspondem rigorosamente à capa-
cidade dos países em utilizar essas ferramentas para conter as taxas de contágio.14

A eficácia das políticas do setor de saúde, e a velocidade da recuperação econômica, também 
dependem do comportamento das pessoas e sua atitude frente ao risco. O distanciamento, o 
uso de máscaras e o isolamento, entre outras medidas fundamentais, dependem da coopera-
ção das pessoas. Portanto, as políticas, e a sua comunicação, devem ser guiadas pelo conheci-
mento da economia do comportamento.15

A importância da comunicação continuará na saída do túnel pandêmico, quando o mundo 
parecerá mais cheio de riscos do que antes, sobretudo enquanto não houver uma vacina dis-
ponível e a população não tiver imunidade de rebanho. Portanto, o ritmo da recuperação eco-
nômica dependerá de como as pessoas respondam a esses riscos e se tomam medidas para 
reduzi-los. Os governos têm um papel importante na disseminação de informações que per-
mitam aos cidadãos ter uma ideia adequada dos riscos e os incentivem a adotar regras mais 
altruístas para controlá-los.16

13  Ver Blackman, Ibañez, Izquierdo, Keefer, Moreira, Schady e Serebrisky (2020) e Pagés, Aclan, Alfonso, Arroio, 
Irigoyen, Mejía, Mendieta, Moreno, Muente, Peñaherrera, Pombo, Regalia, Savedoff, Stein e Tejerina (2020).

14  Nesse ponto, as tensões na gestão da política fiscal tornam-se imediatamente visíveis, pois aos gastos adi-
cionais em saúde é necessário acrescentar as transferências imediatas às famílias mais pobres que vivem 
na informalidade, o apoio às empresas, etc. Todas essas políticas são analisadas, com muito mais detalhe, 
em Blackman et al. (2020), que aborda as políticas adotadas nas etapas iniciais do combate à Covid-19, e em 
Pagés et al. (2020), que discute as opções de saída da quarentena pontual.

15  Ver Martínez Villareal, Rojas Méndez e Scartascini (2020). 
16  Campanhas de informação bem estruturadas e confiáveis são especialmente importantes em épocas de 

crise: aquilo em que as pessoas acreditam forma-se com base nas informações que recebem, as quais têm 
sido intensas, sensacionalistas, confusas e de qualidade muito variada durante a pandemia. Por outro lado, 
campanhas de saúde pública que ofereçam informações baseadas em evidências científicas sobre os custos 
de uma enfermidade infecciosa e os benefícios da vacinação aumentarão os conhecimentos sobre a doença. 
É imprescindível que os governos corrijam percepções errôneas, mas isso só será possível na medida em que 
as pessoas tenham confiança nas suas mensagens. Ver Park (2018) e Paek et al. (2008).
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Limitar as perdas: 
preservar a malha 
produtiva da economia

Cada empresa falida e cada posto de trabalho que desaparece é uma perda para as famílias 
afetadas e a sociedade. No caso de muitas empresas, sobretudo do setor formal, as perdas não 
são apenas conjunturais. Nesses casos, o desemprego e a falência prejudicam a recuperação 
econômica ao destruir o capital intangível, que é fundamental para a produtividade.17

Nas empresas mais produtivas, os trabalhadores têm conhecimentos profundos e tácitos so-
bre as necessidades dos clientes, as máquinas e como elas funcionam em diversas circuns-
tâncias, as características e vantagens dos produtos, assim como as qualidades de diferentes 
fornecedores. Nessas empresas, trabalhadores e proprietários têm confiança mútua, o que 
permite a organização eficiente dos processos empresariais, como a delegação de autoridade 
aos trabalhadores. Todo esse capital intangível é difícil de substituir. Não obstante, as empre-
sas forçadas a atravessar um longo período de duração incerta, com receitas baixas ou nulas, 
não têm outra opção além da demissão. As empresas que sobreviverem e procurarem  os seus 
trabalhadores despedidos depois de um longo período de tempo poderão constatar que eles 
já não estão disponíveis.

Da mesma forma, as empresas — sobretudo as mais produtivas — têm a confiança de clien-
tes, fornecedores e bancos, que constitui outro capital intangível difícil de reproduzir em caso 
de falência. Embora os ativos físicos de uma empresa falida possam passar para novos proprie-
tários, o processo é complicado e sujeito a perdas — e muito mais na América Latina e no Ca-
ribe do que nas economias avançadas. Portanto, a falência de empresas produtivas, tal como 
a demissão de trabalhadores com capital humano específico a suas empresas, representam 
perdas permanentes de atividade econômica e produtividade.18

Para preservar a malha produtiva dentro do túnel, os países têm dois tipos de opção: medidas 
fiscais, como transferências ao setor de saúde, transferências às famílias mais vulneráveis, 
subsídios ao emprego e moratórias tributárias; e medidas financeiras, inclusive garantias de 
crédito para as empresas, cuja eficácia depende em parte da situação fiscal, e a flexibilização 
de regulamentações financeiras que impedem a negociação entre bancos e mutuários.

17  Ver Fujita e Moscarini (2017) e Jacobson, LaLonde e Sullivan (1993). 
18  Ver Foster, Haltiwanger e Syverson (2016).
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Medidas fiscais

Os países com amplo espaço fiscal têm várias opções para limitar as perdas de capital intangí-
vel nas relações entre empresas e trabalhadores. Uma é a política escolhida por países euro-
peus (França ou Dinamarca) e não europeus (Nova Zelândia), de fornecer subsídios de até 80% 
dos salários às empresas cujas receitas tenham sofrido quedas acentuadas em comparação 
ao ano anterior (30% ou mais, por exemplo). Esses programas mantêm o vínculo empregatício 
intacto enquanto a economia está congelada e permitem que ela decole com rapidez quando 
a demanda começar a se recuperar. O custo fiscal é considerável, mas também produzem uma 
economia significativa, porque, quando não são demitidos, os trabalhadores não recebem se-
guro-desemprego, que geralmente é muito generoso e oneroso para o Estado nesses países. 
Programas semelhantes, caros por si mesmos, teriam um impacto fiscal maior na região da 
América Latina e do Caribe, já que a região carece de programas de seguro-desemprego gene-
rosos e com ampla cobertura.

Não obstante, embora a situação fiscal da região não seja promissora para subsídios ao em-
prego, as condições da região abrem possibilidades para focalizar programas que não existem 
em outras partes do mundo. Uma delas é direcionar subsídios ao emprego apenas às empre-
sas mais produtivas como, por exemplo, as que tenham um mínimo de tributação empresa-
rial, uma quantidade mínima de trabalhadores participantes da previdência social — o que 
também é um indício de produtividade — e aquelas que, antes da crise, reuniam condições 
de solvência. Nenhuma empresa que não consiga demonstrar uma queda de vendas acima de 
um certo limite deve receber subsídios.

Outro critério para a concessão de subsídios ao emprego produtivo — formal — é a declaração 
de moratória no pagamento de encargos sociais. O impacto fiscal poderia ser baixo à medida 
que os diferimentos desapareçam após a pandemia ou os benefícios que correspondem aos 
encargos sociais sejam reduzidos proporcionalmente aos diferimentos. Ademais, a moratória 
dos encargos sociais poderia ser vista como um primeiro passo em direção a uma reforma 
mais fundamental que incentive a criação de empregos produtivos por meio da redução dos 
custos de mão de obra.

Como todas as políticas de combate à crise, os subsídios ao emprego apresentam tensões im-
portantes, embora sejam direcionados. Por exemplo, as transferências que financiam a pre-
servação do emprego formal competem com as transferências destinadas pelos países a ate-
nuar o impacto social da crise. A figura 4 mostra a perda de empregos e empresas relatada por 
uma amostra não representativa de milhares de famílias que responderam à Pesquisa BID/
Cornell Covid-19 (2020) em 17 países da região. Chega-se a três conclusões avassaladoras: mais 
da metade das famílias relata que alguém da família perdeu o emprego; um pouco menos da 
metade dos proprietários de empresas tiveram de fechá-las; e o impacto é muito maior nas fa-
mílias de baixa renda: 70% das famílias com renda mais baixa relatam a perda de pelo menos 
um emprego, em contraste com apenas 30% das famílias com renda mais alta.19

Este último ponto é importante, porque a proporção de famílias sem nenhum trabalhador 
formal geralmente é duas ou até três vezes maior no quintil de renda inferior do que no supe-
rior. Toda transferência destinada a preservar empregos produtivos/formais reduz os recursos 
fiscais disponíveis para atenuar o impacto da pandemia nas famílias mais vulneráveis que vi-
vem na informalidade.20 A tendência na região tem sido resolver essa tensão a favor das neces-
sidades imediatas e sociais. Portanto, muito poucos países anunciaram subsídios diretos ao 
emprego formal e, até a data, apenas seis países (Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, 
Peru e Uruguai) declararam moratórias do pagamento dos encargos de previdência social.21

19  Ver Bottan, Hoffmann e Vera-Cossio (2020); Bonavida Foschiatti e Gasparini (2020); e Mongey e Weinberg 
(2020). 

20  A desigualdade do impacto pandêmico exige mecanismos de transferência às famílias que vivem na infor-
malidade durante a quarentena generalizada, tema que é abordado em detalhe no relatório anterior do BID, 
Blackman et al (2020).

21 Dados internos do BID “Summary of the Main Economic, Monetary and Financial Policy Measures Taken in 
the Face of the Global Pandemic Covid-19” (14 de maio de 2020).
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Figura 4. Perda de empregos e fechamento de empresas (segundo quintil de renda familiar 
total mensal, média da ALC)
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Fonte: cálculos do BID baseados em Bottan, Hoffman e Vera-Cossio (2020a; 2020b).

Medidas financeiras 

Embora os subsídios ao emprego sejam ferramentas eficazes para limitar perdas de capital 
intangível entre trabalhadores e empresas, permitindo assim uma recuperação econômica 
acelerada, o seu custo fiscal está fora do alcance de muitos países da região. Por outro lado, 
os subsídios ao emprego não sustentam diretamente o capital intangível das empresas, que 
se perde nas empresas produtivas que têm acesso menor a crédito e enfrentam problemas 
agudos de liquidez em meio à crise. Para complementar as medidas com impacto fiscal direto, 
e para preservar o capital intangível onde não haja vínculo empregatício, os países também 
podem recorrer a medidas financeiras.

Estas consistem em programas de créditos e, sobretudo, garantias, cuja necessidade decorre 
não apenas da situação difícil das empresas, mas também da tendência dos bancos de reduzir 
o seu risco em tempos de crise. Os bancos comerciais pareciam bem capitalizados antes da 
pandemia: em média, a relação entre capital e ativos ponderados por risco era de 16%, muito 
acima do mínimo de 8% estabelecido no acordo de Basileia II.22 Apesar disso, o comportamen-
to dos bancos frente ao risco tende a ser procíclico, ou seja, em épocas de recessão, quando a 
demanda de crédito e o risco creditício são mais altos, os bancos reduzem a concessão de em-
préstimos.23 Com isso, os bancos tentam conservar o seu capital frente a uma provável onda de 
créditos incobráveis.24 Durante a crise atual, os mercados de crédito na ALC já estão apresentan-
do indícios de que o impacto será pior do que em crises anteriores. Por exemplo, de acordo com 

22  Ver Herrera (2020) para uma discussão mais pormenorizada com estatísticas atualizadas do setor financeiro. 
23  Ver Nuguer e Powell (2020). 
24  Em episódios anteriores de crises sistêmicas, a carteira vencida dos bancos aumentou sensivelmente: +20% 

em 2000/01 e +25% em 2008-09. Não obstante, em ambos os casos o aumento foi temporário e finalmen-
te se reverteu. Por sua vez, a provisão para créditos incobráveis aumentou com certa defasagem: +15% em 
2004 e +11% em 2011 (Herrera 2020). 
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dados da Superintendência Financeira da Colômbia, a disponibilidade total de crédito ao setor 
privado na Colômbia caiu 50% entre as semanas de 9 a 13 de março e 13 a 17 de abril.25

Para impedir que o setor financeiro seja um fator agravante da crise econômica, os países 
podem tomar medidas enquanto estão no túnel e também na saída. O objetivo deve ser in-
centivar o setor financeiro a conceder empréstimos, apesar da sua aversão ao risco, e ajudar 
empresas e famílias a amortecer o impacto do choque, dentro das margens prudenciais, para 
preservar a estabilidade financeira. Isso implica oferecer garantias dos bancos centrais às ope-
rações de crédito, subsidiar a taxa de juros dos empréstimos e ajustar a regulação.

Como no caso das medidas fiscais destinadas a limitar as perdas econômicas dentro do túnel, 
será importante concentrar-se nos programas de crédito. Embora os programas de garantias e 
créditos não tenham um impacto direto na situação fiscal, os países com políticas fiscais me-
nos estáveis têm menos possibilidades de financiar créditos e oferecer garantias. Os bancos 
atribuem valor menor às garantias de governos com políticas fiscais menos estáveis e, portan-
to, estão menos dispostos a conceder empréstimos baseados nessas garantias. Já circulam 
notícias de empresas da região, qualificadas para os programas de garantia, cujos pedidos de 
crédito não são atendidos.

Que critérios poderiam ser usados para o direcionamento de programas de crédito? Há duas 
dimensões: setorial e transversal. Em nível setorial, os desafios de liquidez provocados pela 
crise são mais agudos em alguns setores do que em outros. Entre eles, existem alguns que 
enfrentam problemas de liquidez mais do que de solvência e, sobretudo, desempenham um 
papel essencial na vida dos países. Dois deles são o setor agrícola e o de educação. Embora 
não sejam setores de alta produtividade na maioria dos países, são realmente essenciais, e a 
pandemia os afetou profundamente. No setor agrícola, pesquisas realizadas pelo BID junto a 
observadores no terreno e produtores indicam que, devido a restrições de liquidez, pequenos 
e médios produtores poderiam parar de plantar. Entre os observadores pesquisados, 50% re-
ceiam que a crise de liquidez possa reduzir a oferta de alimentos.

Na educação, a crise também causou um problema insólito. Nas grandes cidades da região, 
uma alta porcentagem de alunos estuda em escolas particulares — chegando a 50% em Lima, 
por exemplo. Com o fechamento de escolas e as quedas drásticas nas rendas das famílias e 
sua capacidade de pagar, muitas escolas particulares estão próximas à falência. A sua falência 
terá repercussões enormes para a educação, já que as escolas do setor público não terão ca-
pacidade para absorver esses alunos quando reabrirem.

Também há critérios transversais que deveriam ser aplicados aos programas de crédito. Se o 
objetivo dos governos é utilizar esses créditos e garantias para não perder capital intangível 
e assim acelerar o crescimento dentro e fora do túnel, o ideal seria enfocá-los nas empresas 
mais produtivas, condicionando-os a quedas de receitas, formalidade e dados tributários.26

Caso o objetivo seja atenuar o impacto social e conjuntural da crise, a escassa capacidade de 
garantir créditos poderia ser direcionada às empresas mais afetadas pela crise e com mais 
postos de trabalho, qualquer que seja a sua produtividade. Como no caso das suas políticas de 
subsídios, os governos da região optaram até agora por atenuar o impacto imediato da crise. 
Ao contrário das economias avançadas, que estão oferecendo amplas garantias a todos os ti-
pos de empresas, os 16 países da região com programas de crédito e garantias estão enfocan-
do as pequenas e médias empresas (PMEs), empresas que, em média, são menos produtivas.

A regulação dos mercados financeiros também pode piorar as perdas dentro do túnel e pre-
judicar a recuperação econômica ao destruir o capital tangível e intangível das empresas que 
entram em falência. Os processos de resolução de falências na região levam, em média, 2,9 
anos, o dobro do tempo dos países avançados.

25  Ver https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60829. O cálculo foi realizado por Marc Hofstetter, da 
Universidade dos Andes (https://twitter.com/mahofste/status/1253716969502707718?s=20).

26 Uma forma mais eficiente de alcançar o setor informal é por meio de transferências às famílias.
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Além disso, os custos associados a esses processos chegam a 17% do patrimônio das empre-
sas, quase o dobro dos 9% nos países avançados — perdas que diretamente impedem a reati-
vação dessas empresas e a recuperação econômica. Os processos também ameaçam a esta-
bilidade do sistema de pagamentos: a taxa de recuperação dos credores no final do processo 
é de apenas 30 centavos por dólar, menos da metade do que se obtém em países avançados, 
e insuficiente para manter a solvência do sistema caso o número de falências aumente expo-
nencialmente.27

Há três opções regulatórias para evitar que os problemas de liquidez durante a pandemia se 
convertam, por causa dos processos de falência complicados e caros da região, em um obstá-
culo significativo à recuperação:

1. agilizar, embora apenas por tempo limitado, a gestão de falências;

2. ajustar as normas regulatórias dos bancos temporariamente para persuadi-los a ofe-
recer alívios temporários como, por exemplo, prorrogação de vencimentos para evitar 
moras e inadimplências onerosas.28 Os bancos centrais podem apoiar esses esforços 
concedendo garantias para certos empréstimos ou operações extraordinárias;

3. quando a morosidade dos mercados de crédito estiver se tornando generalizada, as 
autoridades podem considerar moratórias temporárias ou o perdão de dívidas, empre-
gando o balanço patrimonial do banco central como respaldo.29 Contudo, essa é uma 
alternativa a ser aplicada como último recurso, com critérios de equidade entre deve-
dores e credores, e com a máxima transparência, dado que o impacto da renegociação 
forçada de contratos financeiros pode resultar na destruição da poupança financeira, 
como ocorreu na saída da crise financeira da Argentina em 2002.30

Limitar perdas: a educação

É difícil exagerar os custos do fechamento prolongado das instituições educacionais. Em to-
dos os países da região, com exceção da Nicarágua, as escolas fecharam em meados de mar-
ço de 2020 e, segundo as expectativas mais otimistas, crianças e jovens acabarão perdendo 
meses de educação presencial, com consequências negativas consideráveis para eles e para 
a equidade e o crescimento sustentado. É essencial recuperar as defasagens na sua aquisição 
de capital humano: pesquisas sobre fechamentos anteriores em menor escala mostraram que 
os salários pagos aos estudantes afetados foram significativamente menores quando começa-
ram a trabalhar.31

O impacto dos fechamentos causados pela Covid-19 será certamente pior. É provável que esse 
fechamento sem precedentes precipite o abandono escolar, sobretudo entre jovens de famí-
lias de baixa ou média renda, o que causará uma perda contínua de capital humano no futu-
ro.32 Além disso, na saída do túnel, também é provável que os países enfrentem um aumento 
maciço na demanda por vagas no setor público assim que as aulas recomeçarem — aumen-
tos que o setor público estaria em condições muito precárias para absorver.33 Por um lado, as 
escolas particulares, que servem uma grande parcela dos estudantes na ALC, sobretudo nas 

27 Ver Herrera (2020).
28 Herrera (2020) apresenta uma taxonomia de possíveis instrumentos. 
29 Nuguer e Powell (2020), no capítulo 3, desenvolvem esse ponto.
30 Ver Cavallo e Serebrisky (2016), capítulo 3. 
31 Na Argentina, onde as escolas fecharam como resultado de greves de professores, uma pesquisa indica que 

as crianças que perdem mais dias de escola aprendem menos e no final têm produtividade menor e renda 
mais baixa do que teriam tido. Ver Jaume e Willén (2019). 

32 A crise pandêmica difere de outras crises macroeconômicas, que deram lugar a aumentos nas taxas de ma-
trícula escolar (ver Ferreira e Schady, 2009). Nesses outros contextos, as escolas não foram fechadas e os 
estudos tornaram-se uma opção melhor para os jovens cujas oportunidades de emprego haviam desapa-
recido. No contexto atual, quando as escolas reabrirem depois de um longo período de fechamento, muitos 
terão perdido a sua conexão com os estudos, encontrarão mais oportunidades de trabalho e se sentirão mais 
pressionados a compensar a enorme perda de renda das suas famílias.

33 Por exemplo, se a metade das escolas particulares em Lima falir, e os estudantes passarem para o sistema 
público, isso implicará um aumento de 50% no número de crianças por professor no ensino público. 
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áreas urbanas, enfrentam riscos elevados de falência.34 Por outro lado, a queda da renda fami-
liar durante a crise reduzirá a demanda pela educação privada. O desafio de política pública, 
portanto, não é apenas recuperar as perdas acentuadas de capital humano ocorridas durante 
a crise, mas também impedir que continuem a ocorrer no futuro.35

Há outras perdas de capital humano que são indiretas, mas igualmente drásticas. Sobretudo 
em comunidades pobres, os professores ajudam a identificar crianças com problemas de saú-
de, nutrição ou abuso e a alertar as autoridades competentes. Todos esses problemas estão 
crescendo.36 Contudo, com o fechamento das escolas, tornam-se invisíveis.

Os países da região têm menos opções do que os países ricos para limitar as perdas de capital 
humano enquanto dure a crise. Por exemplo, apenas o Uruguai conta com plataformas digi-
tais que cobrem o currículo escolar e permitem que os professores monitorem a aprendiza-
gem dos alunos. 37 Enquanto se prolongar o fechamento das escolas, para que as crianças e os 
jovens sintam que o seu vínculo com os estudos não se rompeu, poderiam ser desenvolvidas 
intervenções que permitam a manutenção do contato dos professores com os seus alunos 
(por exemplo, por meio de WhatsApp). Para evitar que o sistema privado se desmorone, as au-
toridades educacionais deveriam fazer um rápido levantamento do número de escolas ou ins-
tituições de ensino superior que entrem em falência. Há duas opções para essas instituições. 
Uma seria, em determinadas condições financeiras e de qualidade, implementar um plano 
de resgate.38 Outra opção, mais abrangente, seria criar um programa de subsídios à demanda 
(vouchers) ou à oferta (aos salários) apenas para as escolas que apresentem padrões mínimos 
de qualidade e condições financeiras.

Limitar perdas: a infraestrutura

Os serviços públicos têm sofrido quedas acentuadas de receita durante a crise, com impli-
cações tanto para a sua liquidez como para a qualidade dos serviços que administram. O im-
pacto mais grave tem sido observado no transporte público. A quantidade de passageiros do 
transporte público diminuiu mais de 80% nas megacidades da região: Bogotá, Buenos Aires, 
Cidade do México, Lima, Santiago do Chile e São Paulo.39

A curto prazo, essas quedas de demanda geram problemas de liquidez, que se podem conver-
ter em problemas de solvência. O transporte público é o serviço com maior risco de insolvên-
cia. O receio de contágio pela proximidade pessoal levará os usuários a utilizar outros meios 
de transporte (principalmente veículos particulares). Esse efeito, somado à necessidade de 
manter a oferta de serviços para permitir o distanciamento pessoal, gerará problemas finan-
ceiros para os fornecedores de serviços de transporte público que, se não forem resolvidos 
com rapidez, obrigarão as empresas a repensar o financiamento e a organização da oferta.

34 Em Lima, por exemplo, representam mais da metade das matrículas e, em outras cidades, como Bogotá, 
Buenos Aires e Quito, mais de um terço. Ver Elacqua, Iribarren e Santos (2018).

35 O setor privado também é responsável por uma parcela significativa do ensino superior na região — chegan-
do a mais de dois terços do total de matrículas em universidades, institutos técnicos e escolas vocacionais. 
Muitas instituições privadas de ensino superior também poderiam falir, mas os seus alunos não têm o direito 
automático de transferir-se para o setor público e poderiam encontrar-se sem diploma, sem meios de validar 
as matérias já cursadas e com dívidas substanciais. 

36 Por exemplo, diferentes fontes indicam que a pandemia tem causado o aumento da violência intrafamiliar: 
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/04/prevencion-de-la-violencia-contra-las-mu-
jeres-frente-a-covid-19.

37 Mesmo onde essas plataformas existem, não está comprovada a eficácia da educação à distância, e as famí-
lias com menos condições socioeconômicas têm probabilidade menor de ter acesso a internet de qualidade, 
assim como a outros elementos necessários para que a educação à distância funcione bem. Na ALC, apenas 
64% dos estudantes têm computador nas suas casas para tarefas escolares, sendo que 94% fazem parte do 
quintil de renda mais elevado, mas apenas 29%, do quintil mais pobre (Rieble-Aubourg e Viteri, 2020). 

38 Outra opção a se considerar seria um esquema em que escolas particulares credenciadas recebessem subsí-
dios permanentes do Estado (não apenas de resgate), sempre e quando esse financiamento estivesse vincu-
lado a indicadores de qualidade, como é o caso no Chile.

39 Moovit (2020), https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries
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Na América Latina, 80% do financiamento dos custos operacionais do transporte público pro-
vêm das tarifas e 20%, de subsídios públicos. É muito provável que essa relação mude após a 
Covid-19 e os governos tenham de aumentar significativamente os subsídios permanentes ao 
setor. Aumentar a proporção de subsídios para 50% equivale a destinar cerca de US$35 bilhões 
(uma cifra próxima a 0,5% do PIB regional) para cobrir custos operacionais. É claramente im-
possível, dadas as outras e muitas exigências fiscais que os governos precisam atender. Outras 
opções de subsídio indireto, por meio de créditos concedidos por instituições públicas e garan-
tias para créditos comerciais, são mais factíveis, mas o espaço para eles é limitado.

Também se observam impactos importantes em outros serviços. A demanda de eletricidade 
e água também caiu: a demanda domiciliar aumentou, mas a demanda industrial e comercial 
diminuiu ainda mais, em decorrência das restrições à produção. O impacto nas receitas das 
concessionárias de serviços públicos tem sido ainda maior em virtude da estrutura de tarifas, 
que são mais baixas para os agregados familiares. A decisão de muitos governos de permitir 
que as famílias não paguem as contas e de proibir o desligamento dos serviços causa proble-
mas financeiros adicionais para as concessionárias.

A curto prazo, dentro do túnel, os governos terão de pensar na estrutura de gastos dessas em-
presas e reconsiderar se são acertadas as políticas de moratória de pagamento  — se seria 
possível, por exemplo, concentrá-las nas famílias mais carentes. Os poucos países com espaço 
fiscal poderão aumentar, de forma temporária e parcial, os subsídios que dão às concessioná-
rias, reduzindo-os à medida que a recuperação econômica avance.
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Acelerar a recupera-
ção econômica  
dentro e fora do túnel

A saída do túnel é delimitada pelo controle da crise sanitária: há uma vacina eficaz ou os paí-
ses criaram capacidade suficiente de testagem, rastreamento de contatos e isolamento dos 
infectados para reduzir com credibilidade os riscos de contágio a níveis mínimos. A região 
certamente sairá do túnel mais pobre do que entrou, com mais desemprego, desigualdade e 
descontentamento social, assim como condições fiscais ainda menos estáveis. Com um incre-
mento de apenas 2,7% do PIB nos gastos — média dos aumentos anunciados na região — e o 
recuo esperado na arrecadação como consequência da queda do nível de atividade, a dívida 
pública média poderia chegar a 73% do PIB em 2022. Além disso, os padrões de globaliza-
ção dos quais a região tem dependido serão diferentes. Portanto, o imperativo de crescer será 
enorme.

Sem crescimento mais acelerado do que quando entrou no túnel e sem uma atuação melhor 
nos setores mais necessitados, será difícil para a região sustentar um novo equilíbrio que res-
palde o maior endividamento e as maiores demandas sociais que a região enfrentará. Essas 
demandas não são nem teóricas nem desprezíveis. Em uma região que entrou no túnel pandê-
mico com mais desigualdade do que qualquer outra, exceto a África, e que já sofria de surtos 
de agitação social nos meses antes da crise, o impacto desigual da pandemia cria problemas 
especiais. A experiência com desastres naturais e financeiros — e a pandemia tem caracterís-
ticas de ambos — sublinha a importância da coesão social tanto para o crescimento inclusi-
vo como para a resiliência.40 Na maioria dos países assolados pelos piores desastres naturais, 
não houve impacto na renda per capita passados dez anos. Mas, nos que também enfrentaram 
grandes agitações sociais, as perdas foram intensas: encerraram o período com a renda per 
capita mais de 28 pontos porcentuais abaixo do que teriam apresentado sem o desastre.41

 
 

40 Nos países com instituições políticas democráticas mais sólidas e nos quais os controles e o equilíbrio entre 
os poderes foram preservados durante a crise, a recuperação financeira foi mais rápida. Ver Cavallo e Cavallo 
(2010). Também, Tommasi (2004).

41 Desastres cujo número de mortes por milhão de pessoas posicionou os países no grupo de 1% dos desastres 
com maior mortalidade. Ver Cavallo, Galiani, Noy e Pantano. Nesse aspecto há uma coincidência com as 
evidências produzidas por crise financeiras e conflitos armados. Ver Mueller, Piemontese e Tapsoba (2017).
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Apesar da sua importância, acelerar o crescimento inclusivo não é um objetivo fácil de alcan-
çar. A região não apenas entrou no túnel com disparidades significativas de crescimento e de-
sigualdade em relação às economias avançadas, mas também com defasagens igualmente 
importantes nas políticas públicas e instituições que são essenciais para o crescimento in-
clusivo, desde as sociais e fiscais até as regulatórias. A figura 5 resume aproximadamente as 
defasagens que têm afetado a região, com base nas medições mais agregadas e globais dos 
Indicadores Mundiais de Governança.

Quanto maior a corrupção e mais frágil o cumprimento da lei, mais difícil e menos igualitária 
é a atividade econômica, e quanto mais baixa a qualidade regulatória, menores são os benefí-
cios sociais da regulação e mais amplas as suas consequências negativas para a atividade eco-
nômica. A figura mostra a diferença entre os países da OCDE (excluindo-se os da ALC) e todos os 
países da ALC. Quanto mais negativa a diferença, melhor é o marco institucional da OCDE em 
relação ao da ALC. Como se pode observar, a disparidade é considerável, entre 1 e 2 pontos em 
uma escala de 5 pontos, e a sua magnitude tem-se mantido constante ou aumentado.

Figura 5. Desempenho institucional, países da América Latina e do Caribe versus os da OCDE 
(quanto mais negativo, maior a disparidade com os países da OCDE)
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Fonte: elaboração dos autores com base em dados do Banco Mundial (2018).

nota: a figura apresenta a diferença entre as médias dos grupos de países da ALC e da OCDE, excluindo-se os 
membros da América Latina (ALC), nas variáveis de controle de corrupção, qualidade regulatória e cumpri-
mento da lei no período compreendido entre 2002 e 2018. Uma diferença negativa implica que a média da 
ALC está abaixo da média da OCDE, como, por exemplo, que a sua qualidade regulatória é pior.

ocDe sem américa Latina e caribe: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Dinamar-
ca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itá-
lia, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República 
Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia.

américa Latina e caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.
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É impossível que os países da região corrijam essas distorções com uma canetada. Mas, sem 
avanços na reforma de algumas dessas áreas, tampouco é possível ocorrer uma recuperação 
econômica suficiente para reduzir as disparidades de renda e a desigualdade que a própria 
pandemia criou.

A seguir, delineamos uma ampla série de opções de reforma. Por três motivos, vão muito além 
dos estímulos fiscais que a região está acostumada a adotar para acelerar a recuperação após 
crises econômicas. O primeiro é que a redução de demanda ocasionada pela pandemia reage 
menos aos estímulos fiscais: o receio de contágio limita a sua eficácia e, quando o receio desa-
parecer, o estímulo fiscal perderá a utilidade. O segundo é que a região continuará com uma 
capacidade muito limitada ou nula de aumentar a demanda por meio de estímulos fiscais. O 
terceiro é que há uma grande necessidade de crescimento sustentado para além dos efeitos de 
curto prazo de tais estímulos.

As reformas trazem um benefício dobrado. Em primeiro lugar, embora sejam mais complica-
das e a sua implementação requeira algum tempo, uma vez estabelecidas, estimularão o cres-
cimento diretamente, reduzindo as barreiras à atividade econômica e aumentando a produti-
vidade dos trabalhadores.42 Um segundo benefício é que abrem o acesso dos países da região 
aos mercados de capitais, que, ao ver as reformas, terão mais confiança na capacidade futura 
dos países de cumprir com as suas obrigações financeiras. Portanto, embora essas políticas 
tenham seus efeitos na saída do túnel, é importante que a sua concepção e implementação 
comecem dentro do túnel, que é o momento ideal para iniciar as reformas, em vista da maior 
probabilidade de contarem com o apoio da sociedade face à emergência.

O que fazer no curto prazo?

Como já é evidente, a recuperação econômica depende em grande medida da saúde pública. 
Se as taxas de contágio continuarem altas e as preocupações dos consumidores e trabalhado-
res com riscos sanitários persistirem, tanto a demanda como a oferta continuarão retraídas. 
Em termos de realocações de gastos, o mais importante é priorizar itens que reduzam os riscos 
de contágio, apoiando medidas do setor público — testagem em massa, rastreamento de con-
tatos — e privado — organização do atendimento a clientes e dos locais de trabalho de forma 
a reduzir os riscos de contágio. Sem dúvida, o maior estímulo que se poderia dar às economias 
atingidas pelo choque pandêmico seriam novas terapias, vacinas e técnicas para conviver com 
o vírus, que baixem o risco substancialmente e previnam o colapso da capacidade hospitalar.

Quanto às reformas, uma boa parte exigirá tempo para produzir os frutos do maior cresci-
mento. Ao mesmo tempo em que se iniciam essas reformas, é necessário pensar em políticas 
que poderiam estimular o crescimento com mais rapidez para reativar a economia. A escolha 
entre esses tipos de políticas é difícil, pois não há muitas evidências para comparar a sua efi-
cácia na geração de estímulo. Não obstante, algumas podem atacar a inércia recessiva mais 
claramente do que outras.

Um sintoma claro das crises é o colapso do investimento, que geralmente requer anos para 
se recuperar. A queda média do investimento em países emergentes como resultado de uma 
crise financeira é de quase 35%. E, em geral, dois anos depois da crise, apenas um terço dessa 
perda é recuperado espontaneamente.43 Portanto, políticas que estimulem o investimento, 
tanto público como privado, serão essenciais.

42 Os países com qualidade institucional superior podem alcançar os níveis de renda dos países ricos com uma 
velocidade duas vezes maior do que os países com instituições de qualidade média, além de terem maior 
acesso aos mercados de capitais. Ver Keefer e Knack (1997) e Baldaci, Gupta e Mati (2008). Quanto melhores 
as instituições, maior é a qualidade e quantidade de atividades empreendedoras. Ver Chowdhury, Audretsch 
e Belitski (2018). Também aumentam a resiliência dos países perante desastres futuros. Em países onde as 
instituições exigem a prestação de contas, o investimento na preparação para desastres futuros é maior, o 
que resulta em mais resiliência e mortalidade consideravelmente menor. Ver Anbarci, Escaleras e Register 
(2005).

43 Calvo, Izquierdo e Talvi (2006).
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Uma vez ultrapassado o pior da pandemia, um primeiro passo poderá ser dado pelo setor pú-
blico, realocando os gastos decisivamente na direção do investimento público. Trabalhos re-
centes indicam que o investimento público tem o efeito multiplicador mais alto — particular-
mente quando o estoque de capitais é reduzido — e, em alguns casos, pode chegar a 2 — cada 
dólar adicional de investimento em infraestrutura pode gerar até dois dólares de PIB.44 Além 
disso, apesar das escassas informações disponíveis, há indícios de que a construção de ativos 
de infraestrutura na América Latina e no Caribe poderia criar 40.000 empregos por bilhão de 
dólares gasto, embora a quantidade de empregos dependa muito do tipo de ativo.45 Uma par-
cela significativa dos empregos na construção de infraestrutura requer poucas qualificações, 
beneficiando assim os setores de renda mais baixa.

Com uma ampla realocação de recursos para infraestrutura, é importante que sejam direcio-
nados a investimentos em infraestrutura sustentável que, quando bem concebidos, são tão ou 
mais eficazes no seu impacto pró-crescimento e pró-pobres do que a infraestrutura padrão.46 
A sustentabilidade é um aspecto essencial da estratégia de recuperação econômica de muitas 
economias avançadas (China, Alemanha e Coreia).47 Trabalhos recentes indicam que projetos 
de construção verde, como reformas de edifícios para melhorar o isolamento térmico ou ins-
talar infraestrutura de energia limpa, têm efeitos multiplicadores elevados e são altamente 
intensivos em termos de mão de obra. Além disso, trazem benefícios de longo prazo ao reduzir 
os custos da transição para energias renováveis.48

O desafio que os governos enfrentarão será convencer a iniciativa privada a participar do es-
tímulo, com particular ênfase no investimento direto estrangeiro. Para tanto, será necessário 
reduzir com rapidez os custos de empreendimento da atividade econômica — sobretudo por-
que as oportunidades para a região adotar políticas de estímulo à demanda são escassas. Há 
três frentes em que os países podem atuar com agilidade: financeira, regulatória e trabalhista.

Na frente financeira, será de grande valia flexibilizar a regulação e aumentar a sua eficiência 
para agilizar a liquidação de empresas e apoiar créditos para novos investimentos, assim como 
relaxar temporariamente as regulações de supervisão bancária para incentivar a concessão de 
empréstimos.

Do ponto de vista regulatório, atuar com agilidade para reduzir as barreiras de entrada de no-
vas empresas, começando pela criação de escritórios no centro do governo cuja função seja 
acelerar a identificação e revogação de regulações obsoletas e autorizar a criação de novas 
regulações que incentivem a competição, tanto no setor privado como nas contratações do 
setor público. Outra área de atuação seria a política comercial, reduzindo os impostos de im-
portação incidentes sobre bens de capital e, ao abrigo de um marco regulatório apropriado, 
atenuando as restrições à mobilidade de lucros e dividendos ao exterior.

Mas a frente mais importante a atacar talvez seja a trabalhista, em vista dos intensos níveis de 
desemprego que os países da região enfrentarão na saída do túnel e as altas barreiras que a 
política pública tem erigido à criação de novos empregos produtivos. Isso pode ser feito com a 
adoção imediata de políticas para novos contratados, que reduzam as indenizações por demis-
são, assim como os benefícios e encargos sociais. Esse tema será abordado em detalhe mais 
adiante, porque as reformas mais profundas no mercado de trabalho serão um fator impor-
tante para o crescimento a médio e longo prazo.

Também será importante envidar esforços para restaurar a demanda no setor de serviços, que 
foi muito prejudicado pela crise pandêmica, aplicando novos conhecimentos sobre a econo-
mia do comportamento e empreendendo campanhas de comunicação destinadas a incenti-
var o cumprimento voluntário de normas mínimas de saúde pública e reduzir as percepções 

44 Izquierdo, Lama, Medina, Puig, Riera-Crichton, Vegh e Vuletin (2019). 
45 Schwartz et al. (2009).
46 Ver Cavallo, Powell e Serebrisky (2020). 
47 Estas dão atenção especial à necessidade de promover, ou pelo menos não impedir, a descarbonização. Ver 

Hammer e Hallegatte (2020); Vetter (2020); Koty (2020); Organização das Nações Unidas (2020).
48 Ver Hepburn, O’Callaghan, Stern, Stiglitz e Zenghelis (2020).
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exageradas de risco que o consumo de serviços gera na população, como é o caso do trans-
porte público, do turismo e dos serviços de alimentação, entre outros. Para isso, também será 
necessário repensar a logística desses setores.

A crise da pandemia acelerou a prestação de serviços on-line, como as entregas de compras di-
gitais em domicílio, consultas profissionais remotas e vários outros que podem ser uma nova 
área de expansão e emprego, mas que precisarão de melhor infraestrutura digital.

Reformas para o crescimento inclusivo a longo prazo: um leque de opções

As reformas de curto prazo com efeito rápido não serão suficientes para alcançar taxas mais 
rápidas de crescimento inclusivo do que as que se registravam na entrada do túnel e poderão 
ser inadequadas para reduzir as disparidades criadas pela própria pandemia, e outras pree-
xistentes, como a da mudança climática e da deterioração ambiental. Por isso, os países te-
rão de pensar em reformas mais amplas e profundas. O importante não é abordar todas nem 
concluí-las dentro do túnel, mas transmitir sinais claros e críveis da prioridade concedida a 
algumas delas e dar passos concretos e simbólicos para avançar as reformas priorizadas.

Reformas para que os gastos promovam o crescimento inclusivo

Na seção sobre limitação de perdas, mencionamos a necessidade de uma ginástica fiscal sig-
nificativa no que se refere à alocação dos gastos, dando prioridade aos mais urgentes para 
atenuar a crise pandêmica. Na saída do túnel, a situação fiscal será diferente: a arrecadação 
aumentará, as necessidades do setor de saúde serão diferentes, e muitas das famílias mais 
vulneráveis terão reencontrado fontes de renda. Não obstante, o acesso da região aos mer-
cados financeiros continuará a ser limitado e caro. Não será possível ignorar a necessidade 
de continuar enfrentando novas pressões fiscais com a realocação de gastos. Mas, além da 
realocação, as capacidades fiscais poderão ser sustentadas com novas políticas e instituições 
que aumentem a eficiência e eficácia.

Uma das pressões será compensar as perdas que não puderam ser evitadas dentro do túnel, 
como no caso da educação presencial, e que têm efeitos muito importantes tanto na equidade 
como no crescimento. Outra pressão será no sentido de manter as redes de proteção social 
que foram ampliadas durante a pandemia, e que antes da crise consistiam em transferências 
relativamente baixas e de cobertura limitada. Uma terceira pressão será melhorar a prepara-
ção do setor de saúde para emergências futuras — não apenas as sanitárias, mas também as 
relacionadas à mudança climática, cuja frequência está aumentando. E haverá pressão para 
acelerar o crescimento, alocando gastos a setores com forte efeito multiplicador, como o da 
infraestrutura.

Esses diferentes objetivos são compatíveis ou competem entre si? Os países se verão menos 
forçados a escolher entre eles se aproveitarem o período dentro do túnel para aumentar a 
eficiência e equidade das suas políticas e instituições fiscais. Por exemplo, três tipos de inefi-
ciência dos gastos somam, em média, 4,4% do PIB: pagamentos de transferências a quem não 
está qualificado; salários mais altos no setor público do que no setor privado em funções que 
requerem o mesmo nível de habilidade, sobretudo nas de menor qualificação; e perdas em 
compras públicas. Essas ineficiências representam uma enorme fonte de financiamento para 
gastos mais prioritários.49

Os sistemas previdenciários da região também são fonte de ineficiência e desigualdade. Em 
alguns países, ameaçam a estabilidade fiscal, resultando em taxas de juros elevadas que travam 
o crescimento. Em vários países da região, os gastos em aposentadorias como porcentagem 
do PIB ultrapassam, em muito, o que se deveria esperar, considerando-se as suas baixas taxas 
de dependência. Em outros países, onde as aposentadorias cobrem apenas um grupo reduzido 
de trabalhadores formais, exacerbam a desigualdade. A diferença entre o coeficiente de Gini 
usando os rendimentos do mercado de trabalho e aquele baseado nestes rendimentos mais 
aposentadorias é insignificante na América Latina, enquanto que essa diferença é relevante 
nos países da OCDE, onde a desigualdade é 24% menor.50

49  Ver Izquierdo, Pessino e Vuletin (2018). 
50 Ibid.
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Corrigir essas ineficiências permitiria, por exemplo, que a região eliminasse os fortes vieses 
contra gastos produtivos, como os de infraestrutura, e gastos equitativos, como em saúde e 
proteção social. Há conhecimentos e roteiros suficientes para orientar a rápida adoção de 
qualquer dessas reformas. Mais adiante, delineamos reformas em educação e infraestrutura 
para reforçar o impacto no crescimento inclusivo dos gastos nesses setores. Algumas das op-
ções para o governo central são:

1. avanços tecnológicos viabilizam a transformação drástica das compras públicas de bens 
e infraestrutura e geram poupanças importantes. Não obstante, essas reformas têm de 
evitar exceções e eliminar as várias já existentes que neutralizam os seus efeitos. Por 
exemplo, nas compras por licitação, já existem sistemas com portais transacionais digi-
tais, mas muitas compras não estão incluídas e não há monitoramento e controle das 
exceções;

2. reestruturação da remuneração do funcionalismo público para que fique mais alinhada 
com o mercado de trabalho e com as necessidades do setor público nessa nova etapa. O 
processo pode avançar gradualmente, começando com novas contratações, atenuando, 
assim, as sensibilidades em torno do tema;

3. focalizar melhor os programas de transferências, mas, neste caso também, proceder 
em etapas, aumentando as transferências e a cobertura dos programas mais bem fo-
calizados e minimizando os aumentos (por exemplo, de ajuste à inflação) dos menos 
focalizados;51

4. reformar os sistemas previdenciários. Tais reformas podem avançar no ritmo que con-
venha aos países, do mais gradual ao mais agressivo, liberando recursos na mesma pro-
porção. Novamente, como toda reforma destinada a orientar os gastos públicos para o 
crescimento inclusivo, essa é sensível. O Brasil demonstrou que a reforma é possível, 
apesar da sua sensibilidade, tendo conseguido realizar uma reforma previdenciária que 
gerará poupanças equivalentes a 13% do PIB nos próximos dez anos. Além disso, esse 
é um bom exemplo de políticas que provocaram uma reação favorável nos mercados 
financeiros, apesar de as poupanças serem realizadas apenas no futuro;

5. institucionalizar a capacidade de formular orçamentos voltados ao crescimento inclusi-
vo. Os centros de governo de toda a região apresentam uma deficiência significativa na 
capacidade de analisar e priorizar gastos em termos de qualidade — suas contribuições 
a metas sociais como equidade e crescimento. A criação de agências de qualidade de 
gastos com influência na alocação de recursos responderia a esse desafio;

6. equidade e crescimento não são os únicos objetivos apropriados da política fiscal. As 
metas nacionais referentes à mudança climática são igualmente importantes. No que 
se refere à realocação de gastos para aumentar a eficiência e equidade, uma oportuni-
dade importante consiste em reduzir os subsídios da região ao consumo de combustí-
veis fósseis, que chegam a 1% do PIB ao ano. A oportunidade é ainda maior em épocas 
como esta, em que o preço do petróleo despencou. A poupança obtida com a redução de 
subsídios pode ser utilizada para aumentar as transferências sociais que compensem a 
perda de subsídios das famílias mais vulneráveis.52

Reformas da política tributária para promover o crescimento inclusivo

O outro pilar da política fiscal é o tributário, que, na sua concepção atual, é um obstáculo ao 
crescimento inclusivo da região. Há vieses na estrutura de arrecadação que causam a regres-
sividade e ineficiência dos sistemas tributários: a arrecadação depende de forma exagerada de 
impostos sobre o consumo e pouco do imposto de renda ou sobre bens imóveis. Além da es-

51  É o caso dos vazamentos de aposentadorias não contributivas, transferências condicionadas, gastos em 
energia e gastos tributários em alimentos, medicamentos e habitação para quem não é pobre, cujas taxas 
chegam a 43% no caso da assistência social (aposentadorias não contributivas e transferências condiciona-
das), 81% nos gastos em energia e 84% nos gastos tributários em alimentos, medicamentos e habitação. Ver 
o relatório de publicação próxima de Busso e Messina (2020).

52  Ver Skovgaard e van Asselt (2018) e Vogt-Schilb, Walsh, Feng et al. (2019).
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trutura global dos sistemas tributários, os governos também realizam transferências significa-
tivas por meio de isenções fiscais e regimes especiais que não favorecem nem o crescimento 
nem a equidade. Embora pareçam ter objetivos equitativos — como, por exemplo, as isenções 
de IVA para alimentos básicos, medicamentos e aluguéis —, as isenções causam grandes per-
das de arrecadação e direcionam os seus maiores benefícios a pessoas mais ricas, que gastam 
mais. Outras isenções e regimes especiais na cobrança de impostos de renda e outros favo-
recem ainda mais as camadas de renda mais alta. Por outro lado (como discutiremos mais 
adiante), os elevados encargos trabalhistas também dão lugar a ineficiências e desigualdades 
maciças no mercado de trabalho e na estrutura econômica dos países.

É factível fazer reformas que melhorem a eficiência e a equidade por meio da tributação. O 
México realizou uma reforma com êxito, cobrando mais impostos fundamentalmente das 
empresas, por meio de impostos sobre dividendos, e reduzindo as deduções da renda. Outro 
exemplo é a reforma impositiva que a Costa Rica implementou em 2018, estabelecendo que 
80% do arrecadado pela reforma tributária serão pagos por 20% das famílias de renda mais 
alta e pelas empresas, por meio de reformas do imposto de renda (salários, rendas, mercado 
financeiro, remessas, lucros, excedentes e ganhos de capital). Simples mudanças de política 
que eliminem isenções fiscais generalizadas e façam transferências apenas às famílias de bai-
xa renda gerariam poupanças consideráveis.

Como as reformas de gastos, as reformas tributárias podem avançar gradualmente, começan-
do na saída do túnel, para não sufocar a recuperação, mas transmitindo sinais de mudanças 
contínuas no futuro — preferivelmente mediante leis —, de modo a proteger a sustentabilida-
de e a confiança dos investidores.

Reformas para reduzir os obstáculos à criação de empregos produtivos

As empresas produtivas são o motor da recuperação econômica — já que criam os empregos 
produtivos que são essenciais para o crescimento inclusivo. A América Latina chegou à crise 
pandêmica arrastando grandes obstáculos às atividades dessas empresas, inclusive uma ampla 
gama de distorções de políticas públicas que desincentivam especificamente a criação de em-
pregos produtivos. Observa-se a consequência dessas distorções nas altas taxas de informalida-
de da região, condição que afeta um de cada dois trabalhadores. Apenas as empresas de maior 
produtividade podem pagar os custos da criação de empregos formais, criando disparidades 
significativas de salários e produtividade entre elas e as demais empresas informais da região.53

O marco regulatório trabalhista, os regimes fiscais especiais e outras distorções tendem a desin-
centivar a formalidade: os custos não salariais da contratação de um trabalhador formal podem 
chegar a dobrar o salário médio de um trabalhador informal; essas diferenças de custo nem se-
quer incluem o impacto dos regimes fiscais especiais que oneram mais as empresas cujo núme-
ro de funcionários supera um certo limite — e que costumam ser, em geral, as mais produtivas.54 
Distorções desse tipo levam a um excesso de empresas pequenas e improdutivas. A recupera-
ção econômica na saída do túnel será lenta e não equitativa caso essas distorções não comecem 
a ser corrigidas.55

Há dois fatores principais que impedem a criação de postos de trabalho produtivos, sendo ne-
cessário combatê-los para crescer mais e reduzir a desigualdade. Ambos são espinhosos e difí-
ceis, mas há roteiros claros para reformas que acomodem a sua sensibilidade e permitam seguir 
um ritmo de reforma gradual.

Um é a fragmentação dos sistemas de proteção social, que desincentiva a formalidade. Os tra-
balhadores formais gozam de benefícios como seguro de saúde e direito a aposentadoria, finan-
ciados com impostos sobre a folha de pagamentos, que podem chegar a até 47% do custo sala-

53 Ver Busso, Fazio e Levy Algazi (2012) e Messina e Silva (2019).
54 Alaimo et al. (2017).
55 As evidências mostram que a redução da informalidade contribuiu significativamente para a queda da de-

sigualdade na região durante as primeiras duas décadas do século XXI. Pela lógica inversa, já que a informa-
lidade com toda a certeza aumentará na saída do túnel, é de se esperar que a desigualdade volte a subir em 
decorrência disso. Messina e Silva (2018).
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rial médio.56 Como muitos trabalhadores não acham que os benefícios do sistema contributivo 
valham os impostos que têm de pagar para recebê-los, esses sistemas desincentivam a criação 
de postos formais.57 Vários dos países da região também desenvolveram um segundo pilar não 
contributivo, financiado por impostos gerais e desvinculado do emprego, que desincentiva a par-
ticipação no sistema formal, já que as famílias podem receber alguns dos benefícios do traba-
lho formal sem pagar contribuições. Nesse sentido, a redução de impostos no mercado de 
trabalho e o financiamento da proteção social com impostos gerais podem ajudar a reduzir 
essa distorção, diminuindo a informalidade e melhorando a equidade no recebimento de be-
nefícios da previdência social.58

O segundo entrave à formalização consiste nos altos custos de demissão no setor formal, que 
afetam a decisão da empresa de contratar trabalhadores formais. Os custos são a combinação 
das indenizações por demissão — entre 5% e 15% do salário médio — e da elevada incerteza e 
custos de transação decorrentes da litigiosidade em torno dessa regulação.59 Para reduzir esse 
obstáculo à criação de empregos produtivos, as opções são as seguintes:

1. estabelecer, ainda dentro do túnel, contratos formais de emergência com menores custos 
de demissão e menores encargos não salariais. Esses contratos ofereceriam menos di-
reitos que os contratos formais de praxe, mas o importante é que ofereçam mais do que 
a alternativa mais provável em um período de estagnação: um contrato informal sem 
nenhum direito;

2. dentro do túnel ou na saída, reduzir a incerteza sobre a contratação formal estabele-
cendo um trajeto claro de ampliação de direitos e encargos no decorrer do tempo, até 
chegar ao novo nível desejado, inferior ao atual. O essencial para alcançar os objetivos de 
equidade e crescimento é que não haja uma forte disparidade de encargos trabalhistas 
entre empregos formais e informais;

3. estabelecer um trajeto claro para zerar os limites de emprego dos regimes fiscais espe-
ciais;

4. nesse mesmo sentido, seria necessário começar a reformar as proteções oferecidas aos 
trabalhadores formais. Visto que a proteção ao emprego seria prejudicada no novo con-
trato de emergência, pelo menos durante os primeiros anos, os países deveriam expan-
dir gradualmente os sistemas de proteção ao desemprego onde existem ou começar a 
desenvolver novos sistemas onde não existem.

O terceiro pilar requer reformas das políticas ativas de emprego. As políticas de formação são 
escassas na região e, quando existem, geralmente são breves e concentradas nos jovens mais 
vulneráveis.60 Alguns trabalhadores informais precisarão de acompanhamento para se sentirem 
confiantes no setor formal e essa lacuna poderá ser preenchida por políticas ativas de emprego 
que podem surtir efeito caso sejam bem concebidas, com um componente significativo de es-
tágio na empresa.61 Também faltam políticas corretivas, como, por exemplo, cadastros com me-
lhores informações sobre ofertas de emprego e características das pessoas à procura de empre-
go, para melhorar as oportunidades de associação (matching) entre trabalhadores e empresas.

56 Alaimo, Bosch, Gualavisí e Villa (2017). Os impostos sobre a folha de pagamentos variam muito, de aproxima-
damente 10% do salário médio, em Honduras e Trinidad e Tobago, a 47% na Argentina. 

57 Alguns motivos por que isso ocorre: os funcionários formais têm de contribuir durante um número mínimo 
de anos para receber uma aposentadoria, e os trabalhadores em famílias com um trabalhador formal já têm 
acesso a benefícios da formalidade sem ser formais. 

58 Ver Levy (2020).
59 Alaimo et al. (2017) e Heckman e Pagés (2000).
60 Busso, Cristia, Hincapié, Messina e Ripani (2017).
61 Busso, Cristia e Messina (2020).
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A recuperação econômica: reduzir obstáculos à criação de empresas produtivas

Em todos os mercados — de produtos, trabalho, capital – há custos regulatórios elevados que 
dificultam, muito mais do que nas economias avançadas, a criação de empresas produtivas e, 
por conseguinte, de empregos produtivos. São dispersos e numerosos e, portanto, os governos 
devem empreender iniciativas coordenadas para desmantelá-los e promover o crescimento a 
curto prazo.

Figura 6. Barreiras de entrada na ALC versus OCDE (quanto mais positiva, maiores as barreiras 
de entrada na ALC versus OCDE)
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Fonte: elaboração dos autores com base em Indicadores de Regulação dos Mercados de Produtos da OCDE–
Grupo do Banco Mundial, base de dados de Mercados e Competição do GBM (2017) e Indicadores de Regu-
lação dos Mercados de Produtos da OCDE (2018). Ver  http://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-
-product-market-regulation/

nota: a figura apresenta a diferença entre as médias do grupo de países da ALC e do grupo de países da OCDE, 
excluindo-se membros da América Latina (ALC) nos Indicadores de RMP. Quando a diferença é positiva, as bar-
reiras de entrada na ALC são mais acentuadas do que as da OCDE (por exemplo, a sua regulação do mercado 
de produtos é mais rigorosa). A regulação dos mercados de produtos é o indicador agregado que resulta dos 
indicadores de controle do Estado e barreiras de entrada nacional e estrangeira. Ilustra-se a diferença entre 
ambos os grupos para cada ano disponível (o indicador é calculado pela OCDE a cada cinco anos desde 1998). 
Como a disponibilidade de dados para cada ano é muito variada, a composição dos grupos também varia no 
decorrer do tempo (detalhes mais abaixo).

ocDe sem américa Latina e caribe: Todos os países são considerados em todos os anos (1998, 2003, 2008, 
2013 e 2018), salvo as exceções indicadas: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Dina-
marca, Eslováquia (2003, 2008, 2013 e 2018), Eslovênia (2008, 2013 e 2018), Espanha, Estados Unidos (1998, 
2003, 2008 e 2013), Estônia (2008 e 2013), Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel 
(2008, 2013 e 2018), Itália, Japão, Letônia (2013 e 2018), Lituânia (2013 e 2018), Luxemburgo (2003, 2008, 2013 
e 2018), Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia.

américa Latina e caribe: Argentina (2014 e 2018), Bolívia (2016), Brasil (2008, 2013, 2018), Chile (2008, 2013, 
2018), Colômbia (2014, 2018), Costa Rica (2014), El Salvador (2013), Equador (2016), Guatemala (2016), Hon-
duras (2013), Jamaica (2014), México (1998, 2003, 208, 2013, 2018), Nicarágua (2014), Panamá (2016), Paraguai 
(2016), Peru (2014), República Dominicana (2014) e Uruguai (2015).

http://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation/
http://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation/
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Os dados da OCDE oferecem uma perspectiva sobre as barreiras de entrada que são parte im-
portante dos obstáculos regulatórios à atividade econômica na América Latina e no Caribe. Os 
seus dados abrangem uma ampla gama de regulações que impedem a entrada de empresas 
e a competição entre elas, desde exigências de autorizações prévias para empreender ativi-
dades econômicas e controles de preços até regras que impedem a participação nas compras 
públicas. Quanto mais acentuadas essas barreiras, menos oportunidades há para todos par-
ticiparem da economia e maiores são as possibilidades de comportamento monopolista (e, 
no mercado de trabalho, monopsônico). Reduzem a competição e, portanto, a inovação e o 
crescimento.62

As regulações monitoradas pela OCDE são um ponto de partida conveniente e factível para 
reorientar as políticas dos governos para a criação de empresas produtivas. A sua desarticula-
ção pode começar dentro do túnel em um esforço coordenado pelo centro de governo.

Como mostra a figura 6, as disparidades entre a região e as economias avançadas com relação 
a essas barreiras são significativas e têm crescido desde a crise econômica de 2008–09. A dis-
paridade entre a ALC e a OCDE na regulação do mercado de produtos (média das disparidades 
das barreiras de entrada nacional e estrangeira e de controle do Estado) é superior a 10% (0,65 
em uma escala de 6 pontos) e não diminuiu nas duas décadas entre 1998 e 2018. Na realidade, 
subiu ligeiramente.63 As agendas a serem seguidas poderiam ser as seguintes:

 ◂ anúncio de medidas regulatórias para reduzir as disparidades com a OCDE e um compro-
misso de alcançar as médias da OCDE em relação a barreiras de entrada;

 ◂ criação de um escritório no centro de governo encarregado da consecução desse obje-
tivo;

 ◂ análise, por esse escritório, de toda proposta regulatória do governo.

Como os governos subnacionais em certos países têm um papel importante na promoção da 
atividade econômica, com autoridade regulatória que abrange desde o acesso a terrenos até 
a segurança, pode-se estabelecer um índice de competitividade de cada região subnacional 
para avaliar e comparar o ambiente regulatório para a criação de empresas.

Reformas que reduzem os obstáculos ao financiamento de empresas produtivas

Da mesma forma com que a região entrou no túnel com políticas públicas que encareciam a 
criação de empregos produtivos, também entrou com políticas que dificultavam o acesso ao 
capital para financiar a criação de empregos. Enquanto o crédito bancário ao setor privado nos 
EUA representava, em média, cerca de 200% do PIB antes da pandemia, não chegava a 50% no 
país típico da região, e apenas no Chile o crédito ultrapassava 100% do PIB (Banco Mundial, 2019a). 
A figura 7 mostra que essa situação melhorou apenas nos últimos anos: desde a véspera da crise 
financeira de 2008, o crédito ao setor privado como porcentagem do PIB, em comparação com os 
países avançados, subiu de 30% para apenas 40% na ALC. Mas, nos países asiáticos, partindo de 
uma porcentagem muito superior, subiu muito mais, de 75% para 105%. À escassez de crédito 
soma-se o baixo nível de cobertura formal e a elevada desigualdade no acesso.64 Em alguns 
países, menos de 5% das empresas (formais e informais) têm acesso a crédito, enquanto que, 
em outros países emergentes, o acesso supera 30%.65

62  Ver Álvarez, Benavente e Crespi (2019) e Égert (2016).
63  Deve-se salientar que há um país da ALC na amostra de 1998 e 2003, três em 2008, 18 em 2013 e cinco em 2018.
64  Herrera (2020).
65  Nuguer e Powell (2020).
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Figura 7. Crédito ao setor privado (% do PIB) (cada região como porcentagem das economias 
avançadas)
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América Latina e CaribeFonte: elaboração dos autores com base em dados do Banco Mundial (2019b).

nota: Por região, calcula-se a média do crédito disponível ao setor (como % do PIB) em cada ano.

economias avançaDas: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Es-
lovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia, Li-
tuânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 
San Marino, Suécia e Suíça.

Ásia emergente: China, Cingapura, Hong Kong, Indonésia, Malásia, República da Coreia, Tailândia, Taiwan.

américa Latina e caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Na saída do túnel, o acesso a crédito será ainda mais restrito. É provável que a carteira vencida 
dos bancos apresente uma expansão ainda mais pronunciada e, portanto, que a provisão para 
créditos irrecuperáveis aumente mais do que em crises anteriores. Nesse contexto, a tendên-
cia dos bancos da região, que no passado foram bastante conservadores na atitude frente ao 
risco, será a de defender as relações de capital para preservar a solvência. Com isso, poderiam 
contrair ainda mais o crédito ao setor privado, impedindo, assim, a recuperação econômica.

Para responder ao desafio do crédito será necessário adotar medidas regulatórias e de liqui-
dez compatíveis com a conjuntura, mas também correções mais fundamentais que reduzam 
os principais obstáculos ao crédito que existiam antes da pandemia. Elas serão ainda mais 
importantes já que, em muitos casos, os países terão esgotado a sua capacidade de utilizar as 
ferramentas conjunturais.
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Entre as opções conjunturais disponíveis aos países figuram as relacionadas a seguir — que são 
basicamente as mesmas de que dispõem enquanto estão no túnel lidando com a pandemia:

1. as normas regulatórias deverão ser ajustadas de forma temporária para que os bancos 
tenham mais espaço de manobra com os seus mutuários, por exemplo, oferecendo-lhes 
prorrogações de vencimento sem penalidades;

2. evitar a renegociação forçada de contratos financeiros, dentro e fora do túnel, que cau-
saria a destruição das poupanças financeiras e a interrupção da concessão de novos cré-
ditos, como ocorreu na saída da crise financeira da Argentina em 2002;

3. garantias concedidas pelos bancos centrais às operações de crédito e subsídios à taxa de 
juros dos empréstimos;

4. injeções de liquidez no sistema financeiro por meio de fontes monetárias e fiscais e de-
senvolvimento de novos instrumentos de crédito para que os bancos possam ajudar as 
empresas nesta conjuntura;

5. dependendo da situação em cada país, será do interesse dos supervisores bancários 
persuadir os bancos a preservar as linhas de crédito e desenvolver novos instrumentos 
para a crise, incentivando-os a usar os amortecedores de capital e liquidez que têm para 
casos de emergência, como a atual.

Além de medidas conjunturais, existem reformas que podem corrigir as distorções de fundo 
dos mercados de crédito. Uma delas é a instabilidade econômica; portanto, todas as recomen-
dações nas seções anteriores com respeito à política fiscal e à crise são de especial importân-
cia: a instabilidade reduz o volume e eleva o custo dos créditos.

A segunda é a falta de informações.66 Em muitos países, os intermediários financeiros não têm 
informações de boa qualidade sobre os potenciais mutuários e respondem cobrando mais 
para cobrir os seus riscos. As regras que determinam o alcance, a acessibilidade e qualidade 
das informações creditícias disponíveis por meio de cadastros de crédito públicos ou privados 
inibem a sua troca na América Latina e no Caribe, em comparação com os países avançados, 
uma situação que não tem melhorado nos últimos anos.67

A terceira é a incerteza acerca do cumprimento dos contratos financeiros  — por isso é im-
portante evitar a renegociação forçada desses contratos. A proteção dos direitos contratuais 
financeiros na região não é muito eficaz, segundo os dados comparativos da base de dados 
Doing Business do Banco Mundial. A figura 8 destaca uma disparidade importante nesse as-
pecto, em relação às economias avançadas. A região havia começado a reduzir a disparidade 
com os países da OCDE entre 2013 e 2015, mas deixou de avançar a partir deste ano, e a dispa-
ridade com a Ásia cresceu.

66  Esta análise acompanha de perto e atualiza a discussão do capítulo 11 de Cavallo e Serebrisky (2016). 
67  Banco Mundial (2019c) mostra um índice que mede o alcance das informações creditícias em uma escala de 

0 a 8. O valor médio para a América Latina e o Caribe é 5,1 e, para os países da OCDE, 6,8.
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Figura 8. Índice de solidez dos contratos creditícios (relativo ao valor da OCDE)
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Fonte: Banco Mundial (2019b).

nota: A figura apresenta a relação entre a solidez dos direitos legais dos contratos creditícios entre América 
Latina e Caribe e OCDE e entre Ásia e OCDE. Valores inferiores a um indicam que os direitos em uma região são 
mais frágeis do que na OCDE. Na fonte original, o índice se chama “Solidez dos direitos legais” e mede até que 
ponto as leis de garantias e falências protegem os direitos de devedores e credores e, portanto, facilitam os 
empréstimos. O índice oscila entre 0 e 12, e as pontuações mais altas indicam que essas leis estão mais bem 
formuladas para ampliar o acesso ao crédito.

As opções para reduzir os custos de crédito de forma mais sustentada respondem a esses 
desafios e incluem:

1. acelerar a abertura das agências de crédito e reformar o contexto jurídico para favorecer 
o armazenamento e a troca de informações creditícias;

2. os processos de resolução de falências precisam ser agilizados, talvez prolongando os 
processos de emergência descritos anteriormente para as ações dentro do túnel; e

3. facilitar a entrada de novas entidades creditícias que tenham encontrado soluções não 
institucionais — como as soluções digitais — para os problemas de informação e cum-
primento. Nesse sentido, o maior potencial está no desenvolvimento de ferramentas 
digitais, como o Fintech, que podem evitar os gargalos dos mercados tradicionais de cré-
dito, mas cuja amplitude de uso dependerá de uma série de condições tanto tecnológi-
cas como jurídicas.68

Reformas para compensar as perdas de capital humano e aumentar a eficiência dos gastos em 
educação

Dentro do túnel, a região sofrerá três perdas importantes: quase todas as crianças terão per-
dido meses de educação presencial; muitas delas terão abandonado a escola e não voltarão; e 
muitas escolas particulares terão falido. É prioritário compensar essas perdas — e mais ainda 
nas escolas que servem crianças pobres, que sofreram mais durante a crise e entraram no 

68  Herrera (2020).



Sair do túnel pandêmico com crescimento e equidade

45

túnel arcando com  as consequências de grandes disparidades nos gastos entre alunos mais e 
menos pobres.69 Mas não será suficiente gastar mais: a região entrou na crise com defasagens 
consideráveis em relação às economias avançadas, que põem em dúvida a sua capacidade 
de compensá-las com os escassos meios disponíveis, sem aumentar a eficiência e eficácia do 
ensino.

 Figura 9. Resultados do PISA em matemática e PIB per capita

Log PIB per capita 2018 (US$ constantes internacionais)
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Fonte: elaboração dos autores.

Uma forma de examinar essas defasagens é comparar o desempenho da ALC nas provas 
internacionais do Programme for International Student Assessment (PISA) com o da OCDE 
(excluindo-se os países da região). As diferenças são grandes: em média, os alunos do quintil mais 
rico da ALC apresentam resultados nas provas de matemática, leitura e ciências similares às dos 
alunos do quintil mais pobre dos países da OCDE. Na ALC, 65% dos alunos que fazem a prova de 
matemática não demonstram competências mínimas, enquanto que essa proporção é de 24% 
na OCDE. Ademais, o hiato de desempenho entre a ALC e a OCDE diminuiu apenas minimamente 
nos últimos 15 anos. A figura 9 também mostra que o hiato de desempenho da região nas provas 
do PISA permanece mesmo quando se controla pelos níveis de renda per capita.

As opções para a região, tanto as de curto prazo como aquelas mais voltadas para os proble-
mas estruturais do ensino, são as seguintes:

1. estender o ano escolar quando as escolas reabrirem ou estender temporariamente a 
jornada diária;

2. como os efeitos negativos da crise sobre a aprendizagem certamente serão maiores 
para as crianças pobres, uma opção seriam programas de tutoria focalizados em escolas 
ou crianças de baixa renda;

3. para sustar a evasão, os programas de transferências condicionadas de renda (TCRs) de-
veriam ser reforçados na saída do túnel, concentrando-os nas faixas etárias com maior 
risco de evasão (estudantes do ensino médio ou médio superior). Há fortes evidências de 
que isso reduz a evasão escolar.70

69 É possível reduzir essas disparidades: nos últimos 20 anos, a distribuição dos gastos em educação no Chile 
tornou-se mais progressiva, embora dentro de um contexto de aumentos substanciais no total de gastos. Ver 
Elacqua, Montt e Santos (2013).

70 Ver Fiszbein e Schady (2009) e vários estudos subsequentes. 
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4. estabelecer um programa de crédito subvencionado, acompanhado de medidas de mo-
nitoramento de qualidade, para que as escolas particulares possam reabrir;

5. aplicar novos padrões e incentivos para os futuros professores para melhorar a qualidade 
docente, sobretudo a qualidade dos professores que dão aulas para crianças carentes.71

Reformas para alavancar a contribuição da infraestrutura

Como se ressalta em parágrafos anteriores, os serviços públicos, desde o transporte até o 
abastecimento de eletricidade e água, estão sofrendo perdas acentuadas durante a crise que 
terão de ser compensadas na saída do túnel. Não obstante, como em outras áreas de gastos, a 
região entrou no túnel com defasagens significativas em termos de qualidade da infraestrutu-
ra, e a crise agravará as deficiências que antes dela já travavam o crescimento inclusivo — por 
exemplo, 40% da diferença de fretes internacionais entre a ALC e a OCDE podem ser atribuí-
dos a disparidades na qualidade da infraestrutura e gestão de portos e aeroportos (Mesquita 
Moreira e Stein, 2019). Sem melhorar a qualidade do gasto em infraestrutura, a realocação de 
gastos para o setor, como se recomenda na seção sobre o que fazer no curto prazo, terá impac-
to menor no crescimento.72

Figura 10. Qualidade da infraestrutura por região, 2008 e 2018
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Fonte: Fórum Econômico Mundial (2019).

notas: as informações da figura baseiam-se no indicador de “qualidade geral da infraestrutura” do Relatório 
de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial. Esse indicador oscila entre 1 (a qualidade mais 
baixa) e 7 (a mais alta) e baseia-se nas respostas à seguinte pergunta: “Qual é a sua avaliação do estado geral 
da infraestrutura (por exemplo, transportes, comunicações e energia) no seu país? [1 = extremamente subde-
senvolvida/entre as piores do mundo; 7 = extensa e eficiente/entre as melhores do mundo]”.

Como se observa em outras dimensões de política pública que são essenciais para o cresci-
mento e a equidade, a região não tem feito muitos avanços na redução desses hiatos com 

71 Há muita variação no impacto que os professores exercem sobre a aprendizagem, inclusive diferenças sig-
nificativas entre professores dentro da mesma escola (Caridad Araujo et al. 2016). Em média, porém, a qua-
lidade dos professores em zonas rurais e pobres é pior do que a dos seus pares em zonas urbanas e de renda 
mais alta. Para melhorar a qualidade há um roteiro claro: implantar mecanismos de seleção que incentivem 
jovens talentosos a escolher a docência como carreira (Elacqua et al. 2018); dar apoio aos professores, espe-
cialmente nos seus primeiros anos de carreira, oferecendo-lhes ferramentas concretas que os ajudem nas 
aulas; avaliar candidatos e professores com base no seu desempenho dentro da sala de aula; aplicar incenti-
vos muito diferentes aos professores mais eficazes; e não oferecer contratos permanentes a professores cujo 
desempenho dentro da sala de aula seja inadequado, afastando da docência os que sejam persistentemente 
ineficazes. Ainda mais importante: implantar um sistema de monitoramento que forneça aos decisores in-
formações confiáveis sobre quais professores são eficazes ou não e para quais crianças (Cruz-Aguayo et al. 
2020). Atualmente, essas informações não existem: nenhum país da ALC mede a eficácia docente de forma 
sistemática, censitária, periódica e abrangendo todos os professores, não apenas uma amostra. 

72 Keefer e Knack (2007).
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relação aos países ricos, que têm sido persistentes no decorrer do tempo. A figura 10 mos-
tra que, desde 2008, a América Latina e o Caribe conseguiram melhorar apenas ligeiramente 
a qualidade dos serviços que a sua infraestrutura oferece, reduzindo uma pequena parte do 
atraso com relação às economias avançadas. Mas também mostra que o déficit de qualidade 
frente a outras regiões, que em muitos casos são concorrentes diretas na exportação de bens, 
ampliou-se com o tempo.

Uma explicação importante para compreender as defasagens observadas na figura 10 é que, 
há décadas, a região investe menos do que outras. Enquanto a América Latina e o Caribe inves-
tiram, em média, 2,8% por ano na última década, outras regiões investiram muito mais (Ásia/
Pacífico, 5,7%, Oriente Médio e África Setentrional, 4,8%, e Ásia Meridional, 4,3%). Embora 
se observe uma redução na porcentagem do orçamento alocado a investimentos públicos no 
mundo inteiro, o recuo tem sido mais pronunciado na América Latina e no Caribe, diminuindo 
10,3% entre 1980 e 2018, enquanto que essa queda foi de apenas 3,6% nos países industriali-
zados.73

As defasagens de qualidade também decorrem da qualidade dos gastos realizados. As evidên-
cias mostram que as economias avançadas poderiam aumentar a qualidade da sua infraes-
trutura em cerca de 10% com o mesmo volume de gastos públicos, mas a melhoria corres-
pondente para a América Latina e o Caribe chega a 30%.74 Essa disparidade se explica pelo 
marco institucional do investimento público na região, que permite a seleção de projetos com 
retornos sociais baixos e a implementação de projetos a preços excessivos. Um índice de qua-
lidade do marco institucional para a infraestrutura atribui um valor médio de 2,5 para a Amé-
rica Latina e o Caribe, enquanto 4 indica alta eficiência.75

Para reduzir as defasagens de qualidade e fazer com que a infraestrutura beneficiada por in-
vestimentos na saída do túnel tenha um impacto mais forte na recuperação econômica, a re-
gião tem as seguintes opções:

1. adotar os marcos institucionais atualmente considerados como melhores práticas, com 
roteiros claros, suprindo sobretudo as deficiências mais relevantes em planejamento, 
avaliação e auditoria de ativos;

2. para que o marco institucional identifique, priorize e implemente projetos com maior 
retorno socioeconômico, os países da região devem pelo menos identificar um grupo de 
projetos com base em critérios de priorização claros e ancorados no crescimento sus-
tentado e na equidade;

3. integrar estratégias de digitalização aos planos para a infraestrutura.76 Além disso, implantar po-
líticas que incentivem a adoção de ferramentas digitais no setor privado, já que as empresas da 
região partem de um nível muito baixo de adoção de tecnologias digitais, com cerca de uma dé-
cada de defasagem na implementação em comparação com empresas asiáticas e europeias.77 

73 Ver Izquierdo, Pessino e Vuletin (2018).
74 Ver Ardanaz, Briceño e García (2019). 
75 Ver Armendáriz et al. (2016).
76 Por exemplo, o movimento eficiente de bens ao longo da cadeia de suprimento depende não apenas da quali-

dade da infraestrutura, mas também da interação entre os atores econômicos que despacham, transportam 
e recebem os bens. Para que se tornem mais fluidas e eficientes as cadeias de suprimento e para mitigar os 
riscos de sua ruptura em decorrência de choques como a Covid-19, são necessárias políticas que promovam 
a adoção de tecnologia, incluindo a digitalização de processos para agilizar os trâmites administrativos ante 
a redução de expediente ou o fechamento de escritórios públicos, a integração rápida de sistemas de infor-
mação entre diferentes atores sobretudo os relacionados à gestão de estoques — e a criação de plataformas 
e aplicativos para a distribuição de mercadorias em centros urbanos. 

77 Na busca de maior eficiência, resiliência e competitividade das cadeias de suprimento da região, será essencial 
promover o impulso tecnológico nos elos mais defasados: as empresas de transporte de carga terrestre e a 
administração pública. Será necessário mudar as políticas que agora impedem a entrada e o crescimento de 
empresas de transporte com frotas equipadas com tecnologia moderna e, no setor público, acelerar o processo 
de digitalização e a integração dos processos de informação de transporte com outros processos administrati-
vos (aduaneiros, fitossanitários, etc.), centralizando-os em apenas um local. Ver Calatayud e Katz (2019). 
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Essas medidas produzirão um forte benefício econômico, por exemplo, por meio do comércio 
exterior.78

4. orientar os novos investimentos em infraestrutura decisivamente na direção da susten-
tabilidade e da resiliência, que também são determinantes do crescimento sustentado. 
A infraestrutura tem um impacto de longo prazo, inclusive ambiental e climático.

Reformas para reforçar o papel do comércio internacional como motor do crescimento

Segundo as estimativas mais otimistas da Organização Mundial do Comércio, a queda do co-
mércio mundial provocada pela pandemia deve superar o “grande colapso do comércio” que 
resultou da crise financeira de 2008/09 (figura 11). As graves crises econômicas do passado 
mostram que, nessas situações, os governos dificilmente resistem à tentação de erguer bar-
reiras comerciais para “proteger o emprego”.79 Na atual emergência sanitária, essa tendência 
foi reforçada por argumentos equivocados relacionados à segurança sanitária, levando à proli-
feração de restrições às exportações de equipamentos médicos (figura 12). Essas medidas, no 
entanto, atentam contra uma das poucas oportunidades disponíveis para acelerar a recupe-
ração econômica: um comercio exterior livre de barreiras. O comércio exterior oferece, pelo 
menos, três oportunidades importantes: o nearshoring, a recuperação dos mercados asiáticos 
e a substituição de importações.

A guerra comercial e a crise sanitária estão provocando uma drástica reavaliação dos riscos de 
concentrar fornecedores em países distantes, alguns com marcos institucionais e regulatórios 
opacos. Essa reavaliação cria incentivos para o nearshoring, gerando oportunidades importan-
tes em termos de investimentos diretos estrangeiros e exportações no hemisfério. 

Outra importante oportunidade para recuperação vem do fato de os principais mercados da 
região estarem em fases distintas do ciclo epidemiológico. Esse é o caso, por exemplo, da Ásia, 
e em particular a China, que já está em plena recuperação e constitui um dos principais mer-
cados da região (como exemplo, as exportações do Brasil para a China cresceram 23% em 
abril, de ano a ano, após uma queda acentuada no primeiro trimestre).

Figura 11. Exportações da ALC em tempos de crise: a Grande Recessão e a crise sanitária

Fonte: elaboração dos autores com dados do World Economic Outlook do FMI e da OMC, com base em 
Baldwin e Everett (2020). 

78 Ver Mesquita Moreira (2013) e Volpe Martincus (2016).
79 Como Irwin (2011) demonstra, a história é clara sobre a miopia dessas medidas e do risco de travarem a re-

cuperação econômica. A Grande Depressão dos anos 30, por exemplo, deixou claro que a ideia de estimular 
a economia com protecionismo sofre da falácia de composição: uma vez que se torne uma prática mundial, 
qualquer eventual benefício tende a ser compensado por perdas nas exportações.
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Figura 12. Número de restrições à exportação de equipamentos médicos por país

Powered by Bing

Navinfo, Navteq, Thinkware Extract, Wikipedia

Fonte: OMC https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_goods_measure_e.htm

A terceira e última oportunidade vem do fato de várias economias da região (como, por exem-
plo, Brasil, México, Colômbia, Chile e Uruguai) terem sofrido fortes desvalorizações cambiais 
desde o início da crise. Isso pode incentivar investimentos nacionais para concorrer com as 
importações (por exemplo, em medicamentos e equipamentos médicos).

Como aproveitar essas oportunidades? Algumas das opções de política comercial estão lista-
das abaixo:

1. em termos de saúde, garantir um comércio livre de tarifas de importação e barreiras 
não tarifárias para reforçar a oferta de equipamentos médicos e reduzir os seus custos.80 
A iniciativa recente do Chile e seis outros países (Austrália, Brunei, Canadá, Cingapura, 
Myanmar e Nova Zelândia), que se comprometeram a não tomar medidas restritivas ao 
comércio de bens essenciais — sobretudo medicamentos —, aumenta a esperança de 
que esse não seja apenas um caminho desejável, mas também viável a ser replicado.81

2. o aproveitamento das oportunidades de nearshoring e a recuperação dos mercados asiá-
ticos requer medidas que reduzam os custos do comércio e não o inverso. Isso inclui 
medidas administrativas e regulatórias que reduzam imediatamente os custos de logís-
tica (por exemplo, a eliminação de restrições à atuação de operadoras internacionais de 
carga) e de despacho aduaneiro (por exemplo, expandindo os programas de operadoras 
econômicas autorizadas e guichês únicos digitais);

80 Como Baldwin e Evenett (2020) mostram, essas restrições estão longe de ser uma solução para esta ou futu-
ras crises sanitárias, já que ignoram a realidade de uma oferta que depende de uma ampla e complexa cadeia 
de valor global, que tem contribuído para reduzir custos e ampliar drasticamente a oferta de medicamentos. 
É provável que, se as restrições que surgiram existissem antes da crise, os países teriam estado ainda menos 
preparados na sua resposta. Se as restrições persistirem, os países terão cada vez menos possibilidades de 
enfrentar a crise atual, pois não produzem todos os bens dessa cadeia e terão provocado retaliações que 
agravam a escassez, aumentam os custos e desincentivam investimentos.

81 Ver https://www.trademinister.gov.au/minister/simon-birmingham/media-release/joint-ministerial-sta-
tement-australia-brunei-darussalam-canada-chile-republic-union-myanmar-new-zealand-and-singapore
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3. para que as oportunidades de substituição de importações se concretizem, pode ser im-
portante reduzir as tarifas de importação, sobretudo de bens de capital e intermediá-
rios. Isso baixaria os custos de investimento e aceleraria o acesso a tecnologias de ponta, 
além de estimular o nearshoring;

4. para aproveitar as oportunidades de nearshoring, é preciso alavancar os acordos prefe-
renciais existentes no hemisfério, sobretudo com os EUA e o Canadá. A flexibilização e 
harmonização das regras de origem desses acordos, permitindo a agregação de insumos 
de países terceiros, também ajudaria a acelerar esses investimentos. Também deveria 
ser prioridade a expansão do acesso ao mercado asiático: é necessário iniciar esforços 
para expandir a rede de acordos comerciais com a região, que, neste momento, restrin-
ge-se a poucos países da América Latina. Por exemplo, apenas Chile, Peru, Costa Rica e 
Panamá contam com acordos de livre comércio com a China;

5. mais adiante, a prioridade deverá ser preservar e reforçar o sistema multilateral de co-
mércio baseado em regras. Em nível regional, há uma agenda incompleta que poderia 
ser resgatada — que permitiria a ampliação e convergência dos mais de 33 acordos pre-
ferenciais existentes. Isso é particularmente importante no contexto da crise e da incer-
teza que predominam nos mercados mundiais. Estimativas recentes do BID indicam que 
essa agenda poderia expandir o comércio intrarregional em 11,6%, algo a que a região 
não se pode dar ao luxo de renunciar, sobretudo se a tendência mundial for de reduzir a 
integração comercial nos próximos anos.82

Na dimensão nacional, os países com níveis ainda elevados de proteção poderiam dar um im-
portante estímulo ao crescimento das suas economias ao buscar uma convergência aos níveis 
de abertura da OCDE, por meio de uma combinação de iniciativas unilaterais e preferenciais de 
liberalização. Como revela um estudo recente do BID, a Grande Liberalização comercial do fim 
dos anos 1980 foi decisiva para superar o estancamento na região, acelerando o crescimento 
médio da renda per capita de 0,6% a 0,7% ao ano.83

82  Mesquita Moreira e Stein (2019).
83  Ibid.
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Conclusões:  
reformas com um novo 
pacto social

Apesar das urgências sanitárias que os países enfrentam, é importante que estejam conscien-
tes de que, em momentos de crise, há mais possibilidades de promulgar políticas econômi-
cas e sociais que priorizem os interesses de toda a sociedade. As reformas mencionadas nas 
seções anteriores serão imprescindíveis para acelerar o crescimento depois da pandemia e 
assegurar que este seja inclusivo e sustentável. 

Em seu conjunto, essas reformas representam um novo pacto social que visa o crescimento 
sustentado da economia, a disseminação ampla dos seus benefícios por toda a sociedade e a 
expansão da cobertura de proteção social para as populações mais vulneráveis a choques. A 
consecução desse novo pacto requer que os governos tornem crível a sua promessa de maior 
equidade e crescimento mais rápido. Com o apoio de um novo pacto, os países estarão mais 
bem posicionados para enfrentar os desafios de um mundo novo: os perigos cada vez mais 
presentes da mudança climática, a desglobalização, a defasagem digital entre a região e as 
economias avançadas e outros que este estudo não conseguiu abordar, como as ondas de mi-
grantes em busca de refúgio e a deterioração ambiental.

Antes da crise, a confiança nas instituições e nos governos da região já era baixa e estava em 
queda, dado o descontentamento com um pacto social que se tem mostrado regressivo há 
décadas. As fissuras sociais estão aumentando, e o apoio à democracia está enfraquecendo. 
Por mais difícil que seja, será necessário repensar o pacto no que se refere a maiores oportuni-
dades e redes de proteção social mais completas, inclusive:

 ◂ mais oportunidades de emprego — e empresas — formais;

 ◂ serviços de qualidade que alcancem quem tem menos (saúde, educação, segurança);

 ◂ redes que cubram os trabalhadores quando ocorrem choques temporários (seguro-de-
semprego);

 ◂ redes que incluam os informais e a classe média vulnerável, considerando até a possibi-
lidade de cobertura universal de saúde.
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O pacto não é apenas um projeto econômico: reflete um compromisso de alterar a governança 
da região para solucionar os problemas de toda a sociedade e não apenas de certos grupos em 
detrimento dos demais. Um pacto que ofereça mais oportunidades e, ao mesmo tempo, de-
monstre uma proteção social mais desenvolvida reunirá a determinação política para promo-
ver as reformas. Tal pacto não é um sonho utópico: está claro que, neste momento, os países 
da ALC contam com muito menos opções do que em crises anteriores. A crise da Covid-19 será 
mais grave do que a de 1998 — que afetou apenas o mundo emergente — e a da Grande Reces-
são de 2008–2009 — em que a região estava mais bem posicionada em termos de munição 
fiscal. A conscientização da dimensão desta crise pode aumentar a percepção sobre a neces-
sidade de mudanças significativas, como efetivamente ocorreu durante e depois da Grande 
Depressão dos anos 1920 e 1930. Quem tomar boas decisões hoje certamente contará com 
mais financiamento, que agora está escasso. Além disso, quanto mais e melhor se possa alcan-
çar as pessoas e as empresas hoje, maior será o apoio às reformas. Nesse sentido, uma crise 
bem administrada apresenta uma grande oportunidade para os países renovarem o contrato 
social com o objetivo de alcançar um crescimento inclusivo maior e com mais oportunidades 
econômicas que se estendam a todos.
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Anexo
Notas adicionais à figura 5

O índice de controle de corrupção (figura 5) dos Indicadores Mundiais de Governança (Banco 
Mundial, 2018) capta as percepções sobre até que ponto o poder público atua para obter bene-
fícios privados, incluindo-se formas pequenas e grandes de corrupção, assim como a “captura” 
do Estado pelas elites e os interesses privados. É uma variável padronizada que assume valo-
res entre 2,5 e -2,5, com o valor mais alto indicando controle maior da corrupção.

O índice de qualidade regulatória dos Indicadores Mundiais de Governança (Banco Mundial, 
2018) capta as percepções sobre a capacidade do governo para formular e implantar políticas 
e regulações sólidas que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. É uma 
variável padronizada que assume valores entre 2,5 e -2,5, com o valor mais alto indicando con-
trole maior da corrupção.

O índice de cumprimento da lei dos Indicadores Mundiais de Governança (Banco Mundial, 
2018) capta as percepções sobre o quanto os agentes confiam nas normas da sociedade e as 
respeitam e, em particular, na qualidade da execução dos contratos, nos direitos de proprie-
dade, na polícia e nos tribunais, assim como na probabilidade de ocorrência de delitos e atos 
de violência. É uma variável padronizada que assume valores entre 2,5 e -2,5, com o valor mais 
alto indicando maior cumprimento da lei.

Notas adicionais à figura 6

Além do trabalho que empreende a cada cinco anos, a OCDE realizou uma estimativa adicional 
em conjunto com o Banco Mundial abrangendo 15 países da ALC com a metodologia utilizada 
entre 1998 e 2013. Por esse motivo, os países da ALC que têm dados disponíveis para os anos 
de 2013 a 2018 são incluídos na média de 2013, pois essa é a metodologia comparável mais 
próxima, permitindo um ponto de comparação com esse grupo de países.

O indicador agregado RMP é a média simples de dois indicadores: i) controle do Estado e ii) 
barreiras de entrada nacional e estrangeira. O RMP é um indicador que assume valores de 0 a 
6, onde 0 é pouco restritivo e 6 é mais restritivo (os indicadores i) e ii) assumem os mesmos va-
lores). O indicador i) é o desempenho geral referente ao controle do governo/Estado sobre os 
mercados de produtos e ii) é a média simples entre dois indicadores que medem o desempe-
nho geral em relação aos obstáculos à iniciativa empresarial e os resultados gerais em relação 
aos obstáculos ao comércio e ao investimento nos mercados de produtos. A metodologia apli-
cada entre 1993 e 1998 calculava e agregava três grandes estimativas para calcular o RMP, mas, 
para fins de comparação com os dados de 2018, foram reduzidas a dois indicadores agregando 
as barreiras nacionais e estrangeiras em apenas um.
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