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Introdução

O surto de coronavírus (COVID-19) espalhou-se rapidamente por todo o mundo.
Apesar do impacto tardio na região ter permitido que os países se preparassem
melhor para enfrentá-lo, o custo econômico foi alto. Quais são as perspectivas
para a América do Sul diante da pandemia?  

O surto de coronavírus (COVID-19) representa uma das crises 
mais profundas pelas quais a humanidade passou em sua 
longa história, e certamente a mais importante nos últimos 
50 anos para a economia global. De fato, alguns analistas 
animaram-se a comparar esse processo com a Grande 
Depressão de 1929, embora os fatores desencadeantes 
da crise atual (a interrupção da atividade econômica e das 
cadeias de valor como resultado das medidas de isolamento) 
sejam radicalmente diferentes daqueles que forjaram a 
crise de 1930 (a primeira grande crise financeira global). 
Nesse sentido, em seu último estudo, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI)1 estimou que o impacto negativo no PIB 
mundial será próximo de 5% em 2020, um número que está 
2 pontos percentuais abaixo da revisão das perspectivas de 
crescimento global realizada pelo organismo em abril de 2020 
(-3%)2, com o começo da pandemia, e mais de 8 pontos 
abaixo daquela feita em outubro de 2019 (antes da pandemia); 
refletindo o grau de importância dos efeitos econômicos 
globais do surto. De fato, ainda que a entidade projete uma 
recuperação de cerca de 5,4% do PIB mundial para 2021, 
estima-se que o impacto da pandemia e a incerteza quanto
à sua duração manterão uma tendência de crescimento 
abaixo dos níveis projetados antes da crise.

A interrupção da atividade econômica e seu impacto 
nas cadeias de valor como resultado das medidas de 
distanciamento social que os países estão aplicando para 
mitigar ou reduzir a curva de contágio da COVID-19 e, 
paralelamente, tornar os sistemas de saúde sustentáveis 
estão tendo efeitos devastadores no desempenho das 
economias e gerando perspectivas de crescimento 
desanimadoras para o final de 2020, uma situação que afeta 
principalmente os países pobres ou em desenvolvimento, 
que apresentam uma situação geralmente mais fraca em 
comparação com os desenvolvidos, e nos quais a pandemia 
exacerba crises pré-existentes (econômicas, financeiras, 
sociais e políticas). Embora as perdas associadas à 

1 “World Economic Outlook Update: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery”. International Monetary Fund, junho de 2020.

2 “World Economic Outlook. Chapter 1: The Great Lockdown”. International Monetary Fund, abril de 2020.

3  Dados públicos em 28 de julho de 2020.

emergência de saúde, ou seu choque negativo em termos 
do impacto no PIB, sejam consideradas muito significativas 
para todas as nações do mundo, elas serão mais profundas 
e desiguais conforme a crise continuar, uma vez que, como 
geralmente ocorre nas guerras, não se sabe quando elas 
acabarão ou quão persistentes serão seus efeitos no médio
e longo prazo.

O surto de coronavírus, que começou na China em dezembro 
de 2019 (o primeiro caso foi oficialmente divulgado pelas 
autoridades do país no dia 31 desse mês), cresceu de forma 
alarmante desde então, infectando mais de 16 milhões de 
pessoas e ceifando 650 mil vidas em todo o mundo3 (na 
América Latina, o número de infectados já ultrapassou 4,3 
milhões, com Brasil, México, Peru e Equador na liderança.

Ao contrário de outras crises, uma pandemia tem a 
particularidade de que, conforme avança, os governos 
adotam medidas de distanciamento social que afetam 
diretamente a produtividade dos fatores aplicados à 
produção (principalmente a “mão de obra”), interrompendo o 
desenvolvimento da atividade econômica em todos os países 
e gerando um choque de oferta. Ao mesmo tempo, há uma 
queda na demanda por insumos produtivos no âmbito local e 
internacional (como resultado da recessão) e uma contração 
na demanda de consumo final (em função do possível 
aumento nos níveis de desemprego, diminuição da renda 
média e mudança nos hábitos de compra dos consumidores, 
que controlam seus gastos para economizar e adquirir apenas 
produtos de primeira necessidade), levando a um choque 
de demanda. Especificamente, é importante observar que 
a queda na demanda internacional por produtos básicos 
(matéria-prima) e o retrocesso que essa mudança gera nos 
preços têm um impacto específico na América Latina e em 
muitos mercados emergentes, cujas economias dependem 
crucialmente da produção e exportação desses bens.
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Finalmente, a incerteza sobre a duração da crise sanitária 
e seus efeitos econômicos afeta os mercados de crédito 
internacional, impulsionando o fluxo de capitais em direção 
a ativos mais líquidos ou livres de risco (os títulos emitidos 
pelos EUA, por exemplo), comprometendo a disponibilidade 
de recursos e aumentando os custos de financiamento, 
especialmente para países endividados e/ou que necessitam 
desses recursos (a mudança na direção dos fluxos de capital 
também afeta a queda nos preços das matérias-primas, que 
em condições normais constituem mercados importantes 
para esses fundos). Nesse contexto, a implementação 
de políticas anticíclicas que visam a promover a atividade 
econômica começa a se tornar difícil sem que acabem 
afetando a saúde das pessoas. Dessa forma, os países
estão presos a uma dinâmica de eventos que restringem
sua capacidade de resposta e limitam sobremaneira a 
mitigação dos efeitos da crise. 

No caso dos países da América Latina e, especialmente,
da América do Sul, a experiência observada em outras 
regiões permitiu a elaboração de estratégias e medidas
mais eficazes contra o surto da COVID-19, ainda que
não se tenha podido evitar o fechamento das fronteiras,
o distanciamento social, as quarentenas compulsórias
e a interrupção de grande parte da atividade econômica.
Essas medidas, somadas à desaceleração da economia 
global, à contração dos preços internacionais de matérias-
primas (combustíveis, alimentos e minerais), do turismo
(cuja demanda diminui em função das medidas que 
imobilizam as pessoas) e ao maior custo para se
financiar (devido à grande incerteza), estão punindo 
severamente os países da região e deteriorando
seu desempenho futuro projetado, deixando no processo
um rastro de números de crescimento negativo para
todo o continente sul-americano até o final de 2020
e apenas um vislumbre de recuperação para 2021.

Particularmente, resta claro que a queda na demanda 
global afetará a América do Sul no que tange às suas 
exportações. Os países da região são, em maior ou menor 
grau, dependentes da exportação de matérias-primas

4   Ibidem, página 2

5   O Chile não foi considerado na análise realizada neste material

e produtos básicos. Com a queda observada na atividade 
industrial na maioria dos países do mundo, a demanda 
internacional por commodities e seus preços, que já
vinham sofrendo em função da crise comercial entre os 
Estados Unidos e a China, registraram um retrocesso que 
poderia ser comparado, em termos de sua magnitude,
ao aumento observado durante o superciclo de crescimento
que esses produtos viveram entre 2002 e 2012 e que 
teve seu auge em 2008. De fato, de acordo com cálculos 
realizados pelo FMI no início da atual crise4, e apresentados 
em estudo recente, entre 2 de janeiro e 4 de abril de 2020,
os índices de preços de minerais metálicos e do petróleo 
caíram, respectivamente, 16% e 55% em média (o petróleo, 
incluindo sua variedade WTI, estava sendo negociado
abaixo de zero para os contratos futuros no final de abril).
Da mesma forma, as medidas de contenção aplicadas em 
todo o mundo e as restrições de financiamento devem operar
em detrimento da atividade econômica da região, à qual
deve ser adicionada a redução a zero na conta de turismo 
(que pode ser importante para algumas economias)
e os problemas adicionais que surgem para os países 
endividados, que devem enfrentar os efeitos da pandemia 
simultaneamente com crises econômicas e financeiras
pré-existentes (Argentina, por exemplo).

Este documento procura expor, sinteticamente,
como as economias da América do Sul estão sendo
afetadas pelo surto da COVID-195. Em termos gerais, 
espera-se que tanto a América Latina quanto a América 
do Sul registrem uma queda significativa de seu PIB 
agregado no final de 2020, enquanto que para 2021 há 
expectativas de uma recuperação em torno de 3 a 4%.
Na próxima seção, analisaremos os canais pelos quais o
surto afeta os países da região e como alguns setores são 
afetados. Em seguida, apresentaremos algumas das medidas 
que as autoridades dos países estão implementando para 
mitigar os efeitos econômicos e sanitários da pandemia, 
mostrando estimativas de crescimento individual para o 
período de 2020-2021. O documento termina com algumas 
considerações finais.
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Uma breve análise do impacto econômico do surto
da COVID-19 na região da América do Sul   

I.

6 “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales”. Informe Especial COVID-19, CEPAL, 2020.
 
7 Ibidem, página 2.

A maioria dos estudos que procuram entender 
como se manifestam os efeitos de uma pandemia 
(nesse caso, o surto de COVID-19) sobre a economia 
(CEPAL, 20206; FMI, 20207) concorda que os canais 
pelos quais ela afetará a região são basicamente os 
seguintes:

—  A notável redução da atividade econômica.
     Em resposta às medidas de isolamento  
     implementadas nos países, que reduzem a 
     oferta de mão de obra doméstica, e ao efeito 
     contracionista causado pela menor demanda 
     externa, especialmente nos setores 
     transacionáveis. Não obstante, a dimensão do 
     impacto dependerá tanto das estruturas setoriais 
     de cada um dos países como das medidas 
     adotadas para mitigar a crise.

—  A queda nos níveis de exportação
     e na demanda por turismo. A região
     depende substancialmente das exportações,
     principalmente de matérias-primas e produtos 
     básicos. Portanto, uma redução acentuada da 
     demanda internacional e dos seus preços pode 
     significar um duro golpe para as economias      

     da América do Sul. Embora o setor do turismo 
     seja mais importante para os países da América 
     Central e do Caribe, a implementação das 
     diferentes políticas de isolamento também
     deixará sua marca no desempenho desse
     setor nos países da região.

—  O endurecimento das condições de acesso 
     ao crédito. A incerteza que reina nos mercados 
     de capitais internacionais e o consequente 
     aumento do risco incentivam a demanda por 
     ativos seguros, contraindo a demanda pelos 
     instrumentos emitidos na região, reduzindo o 
     financiamento disponível para as empresas 
     por esse canal e, assim, gerando pressões para 
     a desvalorização das moedas (perante a fuga de 
     divisas). Esse processo, que opta por um aperto 
     nas condições de acesso a financiamentos e 
     impactos nos preços das matérias-primas, embora 
     tenha efeitos na economia global, acaba tendo um 
     impacto maior sobre os países que não dispõem 
     dos recursos necessários para enfrentar a crise
     ou que necessitam de “ajuda” internacional.

© 2020 Ostos Velázquez & Asociados, RIF: J-00256910-7. KPMG Escritorio Jurídico, RIF: J-30435724-9. Derechos Reservados.
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Em relação à atividade econômica e às exportações, os 
efeitos do surto são claros. O fechamento de fronteiras e as 
medidas de isolamento adotadas pelos países para conter a 
expansão da COVID-19, e que na maioria dos casos implicaram 
em quarentenas indefinidas destinadas a preservar o capital 

Em primeiro lugar, as medidas mencionadas para
combater a doença e achatar a “curva de contágio”
reduzem significativamente a oferta de trabalho
e o fluxo de pessoas, interrompendo a maior parte
da atividade econômica doméstica dos países. Essa 
situação condiciona fortemente os níveis de produtividade
de toda a economia e suas perspectivas ou horizontes para
o desenvolvimento imediato. O setor público, que em
termos gerais não está preparado para o trabalho remoto,
pode ser especialmente afetado ao precisar manter sua
força de trabalho em uma situação marcada pelo aumento
das alocações orçamentárias para a saúde pública e por uma
queda sustentada nas receitas fiscais, em resposta tanto à 
menor atividade quanto às diferentes medidas de estímulo 
adotadas pelos governos centrais e estaduais para mitigar 
o impacto da crise de saúde, principalmente por meio da 
postergação do pagamento de impostos, da aplicação de 
subsídios ao pagamento de salários e do estabelecimento
de linhas de financiamento para apoio às empresas (consulte 
a seção II, na página 8). A indústria manufatureira, também 
afetada pela contração externa (consulte a subseção I.II ),
é outro dos itens que paralisa toda ou grande parte de
sua atividade em função dessas medidas, tendo como
resultado direto a indisponibilidade da mão de obra,
aumento da capacidade ociosa, queda dos níveis de 
produtividade, fechamento das fábricas e conflitos que 
começam a ocorrer na cadeia de suprimentos. De fato,
as medidas de distanciamento social levaram, por exemplo, 
ao fechamento dos principais mercados de exportação da 
indústria automotiva (por exemplo, o mercado argentino 
para a indústria automotiva brasileira), a qual também se viu 
impactada pelo aumento de preços e pelo desabastecimento 
de insumos (autopeças) ou fechamento de algumas plantas
de produção.

Os bancos e entidades financeiras, que diante da crise 
passaram a administrar seus ativos de maneira eficiente 
para se protegerem dos aumentos da taxa de inadimplência, 
endurecendo as condições de acesso ao crédito e restringindo 
um dos principais canais de desenvolvimento com os quais 
as pequenas e médias empresas (PMEs) contam, que são 
essenciais em termos de produção e geração de empregos 
para a região, também foram afetados pelas medidas de 
isolamento e pela desaceleração da atividade. De fato, esse 
setor é um dos mais focados pelas políticas de contenção 

8  “As principais tendências que afetarão o setor de varejo e a indústria de CPG nos próximos anos na América do Sul”. KPMG, abril de 2020.

I.I A contração local
implementadas pelas autoridades na maioria dos países
da América do Sul (consulte a seção II, página 8), e que visam
a aumentar a liquidez do mercado e aumentar a disponibilidade 
de crédito de longo prazo para mitigar o impacto econômico
da pandemia.

Paralelamente, as medidas de salvaguarda adotadas pelas 
empresas de forma voluntária ou compulsória se traduzem 
em uma queda perceptível no deslocamento ou no fluxo de 
pessoas. Novamente, embora essas decisões tenham um 
efeito contracionista comum, as atividades cujas receitas 
dependem crucialmente da interação com as pessoas acabam 
sendo as mais prejudicadas. Essa situação afeta especialmente 
o setor de serviços, entre os quais destacamos o varejo e o 
turismo. O fechamento de lojas e a perda de contato com as 
pessoas geraram uma queda considerável no nível de vendas 
de empresas de varejo na maioria dos países da região, os 
quais durante muito tempo sustentaram seu modelo de 
negócios na “loja física”. Nesse sentido, as empresas de 
varejo que estão atrasadas, e não adotaram os benefícios 
que a tecnologia e as plataformas digitais podem oferecer, 
devem aproveitar essa crise como uma oportunidade e 
migrar rapidamente para elas. Uma prova contundente dessa 
tendência é o aumento sem precedentes que o comércio 
eletrônico está registrando como produto exclusivo da crise 
sanitária. Por exemplo, a empresa argentina Mercadolibre, 
a mais importante da região em termos de e-commerce, 
registrou um aumento de 1,7 milhão de novos clientes no 
mês de março (exatamente entre 24 de fevereiro e 22 de 
março de 2020), o que significou um aumento de 28% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Prova forte dessa 
tendência é a evidência que deixa o aumento sem precedentes 
que o comércio eletrônico e, paralelamente, as plataformas 
de vendas digitais vêm enxergando, quase como um produto 
exclusivo da crise da saúde. Esses tipos de ferramentas 
não só potencializam os canais de vendas das empresas 
varejistas (que, por natureza, deveriam abraçar o omnicanal 
como sinônimo de sua atividade), mas também eliminam, 
nesse processo, um dos fatores que estão impactando 
negativamente no faturamento deste setor (a necessidade de 
contato físico) e aceleram a tendência de “indoor” na região, 
onde as compras online não haviam dado sinais reais de 
crescimento até hoje.

humano, tiveram como primeiro grande resultado uma queda 
sem precedentes da atividade econômica mundial, a qual, por 
sua vez, pode ser analisada sob dois pontos de vista: um local 
e outro internacional.
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Quanto ao turismo, que é um setor muito dinâmico para
as economias e um importante catalisador de divisas para
a região, fica claro que as medidas implementadas reduzirão 
seu desempenho ao mínimo em 2020, o que pode complicar, 
juntamente com a previsão de deterioração da demanda 
externa por produtos básicos, o resultado das contas 
comerciais das economias regionais, especialmente naqueles 
países onde o turismo receptivo costuma ser maior que
o turismo emissivo (o que significa superávits ou entradas 
líquidas de divisas), ou onde a infraestrutura e a maioria das 
atividades domésticas visam a promover essa atividade (por 
exemplo, Uruguai, Colômbia, Bolívia e Peru, que, em termos 
comparativos com os demais países da região, apresentam, de 
acordo com dados do Banco Mundial9, uma participação maior 
de receitas do turismo receptivo no seu total de exportações 

Nota: i) ao contrário do 1º estágio da COVID-19 na Figura N ° 1, o 2º ocorre em meio à reativação de algumas economias ao redor 
do mundo; ii) AMERS significa América do Sul; iii) LATAM significa América Latina; iv) Como o FMI incluiu apenas as projeções de 
crescimento para Argentina e Brasil em sua revisão de junho de 2020 (além das respectivas para o mundo e a América Latina), na 
Figura N ° 2 a série foi concluída com as estimativas feitas naquele mesmo mês pelo Banco Mundial (Global Economic Prospects, 
de junho de 2020); v) a estimativa de crescimento para a AMERS foi aproximada como a média da série em junho de 2020; e vi) 
como uma estimativa atualizada para a Venezuela não estava disponível no momento deste trabalho, a estimativa feita pelo FMI 
em abril de 2020 foi mantida.

Fonte: elaboração própria com base em dados do FMI e do Banco Mundial, 2020.

9    World Development Indicators (WDI), Banco Mundial, 2018.

10 “Impactos da COVID-19. Visão setorial”, KPMG no Brasil, abril de 2020.

Figura N° 1
Evolução dos preços internacionais dos principais
agregados de produtos básicos. Janeiro de 2018
a junho de 2020.
(Índice, janeiro de 2019 = 100)
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Figura N° 2
Taxas de crescimento na América do Sul em 2020.
Outubro de 2019 (Pré-COVID-19) vs. Abril e Junho
de 2020 (COVID-19).
(Taxa de crescimento anual, em %)
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totais). Da mesma forma, e paralelamente ao que acontece 
com o turismo, as áreas de logística, transporte rodoviário
e aeroportuário estão enfrentando um dos maiores impactos 
da crise. Os problemas de logística, gerados pela suspensão 
da atividade nos centros produtivos e pela falta de pessoal 
operacional especializado para realizar os transportes
de mercadorias e matérias-primas, acabam afetando em 
última análise as cadeias de distribuição, gerando sérios 
inconvenientes na disponibilidade e no abastecimento
de produtos para consumo final. Por outro lado, o setor
de transporte está registrando uma queda significativa
no fluxo e na receita de passageiros, e um horizonte
incerto de recuperação. Por exemplo, no Brasil o número
de passageiros e voos foi reduzido em cerca de 90% até
o final de abril de 202010.
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Em segundo lugar, a implementação de medidas similares 
no resto do mundo (especialmente nos Estados Unidos, 
China e União Europeia, que são os principais parceiros 
comerciais da região) reduz a demanda internacional
por mercadorias, levando a níveis mínimos de receitas
de exportação, não apenas em função da queda nas 
quantidades vendidas, mas também do efeito contracionista 
que uma menor demanda externa tem sobre os preços 
externos. Essa situação afeta claramente os setores 
transacionáveis ou dependentes da exportação, que na 
América do Sul estão principalmente relacionados à 
produção primária (basicamente as atividades agropecuária, 
de mineração e a produção de petróleo e gás), mas também 
à indústria manufatureira. Nesse sentido, a queda na 
demanda por alimentos (principalmente proveniente da China), 
minerais e derivados de petróleo (ou seja, os combustíveis 
essenciais para o transporte ou para a geração de energia que 
apoiam a atividade produtiva), representa uma das barreiras 
mais importantes que os setores de produção primária devem 
enfrentar globalmente, especialmente na América do Sul.
Em relação ao setor industrial, os elos que dependem 
fortemente das receitas de exportação, como por exemplo
o setor de alimentos (principalmente a produção de derivados 
de grãos e oleaginosas), a indústria têxtil, petroquímica, 
metalmecânica, além da fabricação de máquinas e 
equipamentos, que são importantes para muitos países
da região, serão alguns dos mais afetados em um ambiente 
marcado pela recessão global e pela queda nos preços 
externos. Além disso, e apesar do fato de que, como resultado 
da incerteza global e da fuga de capital global para ativos 
mais seguros, a tendência de depreciação das moedas locais 
poderia, pelo menos em princípio, operar em favor dos níveis 
de exportação (tornando-se mais barata do que no resto do 
mundo), estima-se que a queda significativa na demanda 
internacional e seu efeito persistente nos preços como 
resultado da recessão global tenham finalmente um resultado 
negativo na maioria das contas comerciais da região.

Nesse ponto, é importante observar que a queda dos preços 
externos é um dos eventos que mais afetarão a região e 
um dos principais determinantes para o fraco desempenho 
esperado na maioria dos setores produtivos. Embora a maioria 
das commodities tenha começado a recuperar parte de seu 
valor nos últimos meses, isso ocorre juntamente com a 
retomada da atividade econômica em muitos países do mundo 
(especialmente na China, nos EUA e na União Européia). Pode-
se observar que, até pelo menos junho de 2020, o impacto da 
pandemia nos preços externos tem sido decisivo. De acordo 
com a Figura 1, pode-se observar que, durante o primeiro 
semestre de 2020, os produtos energéticos perderam a maior 
parte de seu valor (de fato, o preço do petróleo passou de um 
preço médio de US$/bbl 63 em dezembro de 2019 para US$/

 
11 “Commodity Markets Outlook. Implication of COVID-19 for commodities”, World Bank, abril de 2020.

I.II A contração internacional
bbl 39,5 em junho de 2020, enquanto o gás produzido nos
EUA seguiu o mesmo caminho, passando de US$/mmbtu
2,24 para US$/mmbtu 1,6 no mesmo período), algo que 
também aconteceu com minerais e alimentos (este último, 
liderado pela queda na soja e seus derivados industriais). 
Embora a maioria desses declínios seja explicada pela 
resposta da demanda internacional aos efeitos da pandemia, 
é importante destacar que os casos de petróleo e gás foram 
influenciados tanto pela disputa de preços entre a Arábia 
Saudita (da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, 
OPEP) e a Rússia, como resultado do esgotamento da 
capacidade de armazenamento nos EUA (fato que, juntamente 
com outras razões, levou o preço do petróleo WTI a atingir 
valores negativos durante o mês de abril).

De fato, a soja, que pode ser identificada como uma das 
culturas mais representativas da região (na Argentina, a 
oleaginosa retém cerca de 40% da produção de terras aráveis 
e grãos, enquanto o Brasil busca, ano após ano, destronar 
Estados Unidos como principal produtor mundial de grãos),
e que era vendida a US$370 a tonelada em março, caiu abaixo 
desse valor durante os primeiros seis meses de 2020, assim 
como outros grãos, como trigo, que encerrou junho com preço 
médio de US$200 a tonelada. Além do anteriormente exposto, 
devemos acrescentar o fato de que organismos reconhecidos, 
como o Banco Mundial11, que revisam periodicamente as 
informações desses mercados e elaboram as perspectivas 
prováveis para os preços dessas commodities, esperam que
a demanda internacional se recupere lentamente após o final 
da pandemia e que os preços permaneçam abaixo da tendência 
anterior, o que poderia se traduzir em uma fase de recuperação 
ainda mais lenta para as economias que dependem desses 
insumos, incluindo as da América do Sul. Em resumo,
essa nova realidade, que propõe uma estrutura
de preços persistentemente baixa para a maioria das 
mercadorias produzidas na região, uma situação que pode 
inicialmente beneficiar os importadores líquidos desses 
insumos, melhorando esporadicamente seus saldos externos, 
coloca em xeque sistemas produtivos da maioria dos
países, ao mesmo tempo em que inviabiliza muitos
projetos de extração agroalimentar e de petróleo ou mineral, 
principalmente os de hidrocarbonetos na Argentina, Brasil, 
Venezuela e Colômbia. Além dos fatores mencionados 
anteriormente, podemos destacar que a maioria dos países 
que registram uma participação crescente dos setores 
primários em seus produtos domésticos (PIB) e exportações – 
em comparação com a média da América Latina ou do mundo 
– serão os que mais sentirão os efeitos de uma contração 
nessas atividades, dificultando a fase de recuperação e suas 
perspectivas imediatas de desenvolvimento.
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Como resultado do exposto, o FMI prevê uma queda de 
5% no PIB global até o final de 2020. Enquanto isso, para 
a América Latina e América do Sul, considerando como os 
diferentes setores são afetados, a queda pode ocorrer ao 
redor de 8 a 9%, com Venezuela, Peru, Argentina, Brasil 

I.III O resultado
e Equador liderando o ranking de contração econômica na 
América do Sul, e com números de “crescimento” que seriam 
em torno ou abaixo da média regional (veja a Figura Nº 2 ou, 
para mais detalhes, Figura nº 4 no ANEXO).
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Medidas para combater os efeitos da COVID-19
na América do Sul   

II.

12  “COVID-19. Economic Impacts. Beware the ides of March. A day Romans settled debts”. KPMG Economics, 19 de março de 2020.

13  “Policy Responses to COVID-19”, Fondo Monetario Internacional, 2020. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19

Levando tudo isso em conta, o que os países
da região estão fazendo para combater os
efeitos da pandemia e melhorar suas
perspectivas para 2021?

O contexto regional é, especialmente importante 
quando observamos quais medidas os países estão 
tomando para combater os efeitos da crise.
A América do Sul tem sido historicamente
um bloco que, em comparação com os países 
desenvolvidos, sempre apresentou um fraco 
desempenho econômico, com baixas taxas de 
crescimento (como resultado da alta dependência 
de produtos básicos e da volatilidade inerente 
de seus preços), baixo nível de renda média (em 
dólares) e altos níveis de pobreza. Da mesma forma, 
a região vem se caracterizando por manter altos 
níveis sustentados de dívida em relação ao PIB e 
sofreu várias crises políticas e sociais, muitas das 
quais se repetiram nos últimos anos. A recessão 
global, as medidas de distanciamento domésticas 
(que restringem a atividade) e a queda na demanda 
externa (que reduz as exportações) limitam a 
capacidade de resposta dos países da região aos 
efeitos da pandemia. Ao mesmo tempo, os altos 
níveis de incerteza e a fuga de capitais globais 
para ativos mais seguros encarecem e reduzem, 

significativamente, a disponibilidade de recursos
para financiamento (particularmente para os 
países com altos níveis de risco-país), enquanto 
geram uma forte pressão que tende a depreciar 
as taxas de câmbio oficiais em relação ao dólar 
americano (fato que vem ocorrendo na maioria 
dos países da região). Como um relatório da 
KPMG afirma oportunamente12, em países com 
alta dívida contratada (como Argentina e Brasil, 
que apresentam uma dívida bruta em relação ao 
seu PIB acima de 90%), o custo dos mecanismos 
de distanciamento social é ampliado, afetando as 
metas de estabilidade econômica e financeira, 
especialmente em um contexto marcado pela 
incerteza e no qual a dívida global multiplicou-se por 
um fator de 3 em termos do PIB mundial. Embora 
os países da região não estejam em uma posição 
confortável para administrar a crise, a maioria está 
aplicando um conjunto comum de medidas fiscais e 
monetárias destinadas a mitigar seus efeitos. Nesse 
sentido, as informações fornecidas pelo FMI, que 
durante a pandemia realiza uma revisão das políticas 
que os países estão implementando em todo o 
mundo13, permitem resumir as medidas comuns e 
específicas que os países da região estão aplicando 
nos seguintes pontos:

© 2020 Ostos Velázquez & Asociados, RIF: J-00256910-7. KPMG Escritorio Jurídico, RIF: J-30435724-9. Derechos Reservados.
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—  Aumento substancial nos gastos com saúde em todos
     os países. 

—  Aumento de recursos para assistência social e aumento
     de transferências para trabalhadores, grupos vulneráveis 
     (incluindo aqueles com mais de 60 anos) e baixa renda.
     No Brasil, as autoridades anunciaram uma série de medidas 
     fiscais que podem atingir 11,8% do PIB. Essas medidas 
     incluem apoio temporário à renda das famílias vulneráveis
     e compensação aos trabalhadores temporariamente 
     suspensos ou com redução do horário de trabalho. Na 
     Argentina, as medidas visam a ajudar financeiramente 
     famílias pobres e grupos de baixa renda, bem como 
     trabalhadores que recebem o salário mínimo. Na Bolívia, 
     transferências diretas estão sendo aplicadas às famílias 
     mais pobres, incluindo entrega de alimentos e subsídio 
     ao consumo de energia e água. No Uruguai, as regras
     para o acesso ao seguro-desemprego foram flexíveis, há 
     subsídios para trabalhadores mais velhos, a assistência 
     foi estendida aos grupos mais vulneráveis e parte dos 
     salários das empresas está sendo subsidiada. Como 
     medidas complementares, o governo uruguaio recorreu 
     ao crédito internacional e reduziu em 20% os salários dos 
     funcionários mais bem pagos para aumentar a capacidade 
     de resposta diante da crise. 

—  Flexibilidades, isenções e / ou diferimentos fiscais de
     todos os tipos estão sendo aplicados. Além disso, a maioria 
     dos países isenta ou adia contribuições para a seguridade 
     social ou, como no Peru, o imposto de renda das PMEs.
     Da mesma forma, a cobrança de impostos foi adiada para 
     os setores de turismo e transporte aéreo na Colômbia. 
     No caso do Equador, uma lei aprovada recentemente
     (“Lei Orgânica de Apoio Humanitário para Combater a Crise 
     Sanitária da COVID-19”) procura aumentar a arrecadação 
     tributária aplicando um imposto de 5% às empresas com           
     lucro superior a US$ 1 milhão em 2019, além de um      
     imposto progressivo sobre salários superiores a US$ 500.
     O Equador é um dos países mais afetados pelo surto,
     e um dos que mais precisam de ajuda internacional.

—  O estabelecimento de linhas de crédito bancário de
      baixo custo e com menos exigências para famílias e
      PMEs é outra política comum na região, voltada para a      
      manutenção dos níveis de emprego e do aparato produtivo 
      durante a crise. Especificamente, o governo colombiano 
      criou uma linha de crédito especial que fornece suporte de 
      liquidez a todas as empresas relacionadas ao turismo, que 
      é um setor importante naquele país (e especialmente 
      afetado pela crise sanitária). 

—  Paralelamente ao item anterior, medidas para aumentar a 
      liquidez no sistema financeiro e a disponibilidade de crédito 
      estão sendo tomadas. Entre elas, a eliminação/redução 
      dos requisitos de reserva dos bancos e a diminuição das 
      taxas da política monetária. Ao mesmo tempo, alguns 
      países restringiram os aumentos nas taxas de juros de 
      empréstimos e estenderam seus prazos de pagamento.

—  Além disso, reduções substanciais nos impostos ou
     taxas sobre a importação de alimentos e insumos médicos 
     foram implementadas em todos os países, além da 
     aplicação de mecanismos de controle de preços e de
     saídas de capitais (Argentina).

—  Finalmente, as transferências dos governos federais para 
     os governos estaduais foram ampliadas para apoiar os 
     maiores gastos em saúde e como proteção contra a queda 
     esperada na renda (Brasil), enquanto em alguns países 
     a prestação contínua e obrigatória de serviços públicos para 
     famílias inadimplentes (Argentina) ou medidas similares 
     que garantam a prestação contínua desses serviços às 
     famílias (diferimento dos pagamentos diferidos, redução 
     tarifárias, subsídios etc.) foram estabelecidas.

Levando em conta as informações expostas, a Figura 3 mostra 
o custo como uma fração do PIB das medidas adotadas em 
julho de 2020 para um grupo de países selecionados. Como 
se pode ver, Peru e Brasil são os países da região que estão 
alocando mais recursos para combater os efeitos econômicos 
e de saúde da crise.

Figura N° 3
Custo total estimado das medidas fiscais e 
monetárias adotadas nos países da América 
do Sul. Países selecionados. 
(valores estimados em julho de 2020, como % do PIB)

Fonte: elaboração própria com base em dados do FMI, 2020.
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Diante da pandemia e do ambiente de inatividade na maioria 
dos países do mundo, assume-se que o crescimento global 
será negativo no final de 2020. Conforme mencionado, 
enquanto o FMI projeta uma queda de quase 5% da atividade 
econômica global, as economias da América do Sul 
podem alcançar uma queda próxima a 8,5%. Por mais 
decepcionantes que esses números possam parecer - eles 
são comparáveis apenas ao que aconteceu durante a crise 
financeira global de 1929 -, as perspectivas econômicas para 
2021 parecem ser um pouco melhores, mesmo que a base
a partir da qual o salto ocorra seja realmente baixa. Conforme 
podemos ver na Tabela 1, o FMI espera que o PIB global 
retorne à sua trajetória de crescimento em 2021, recuperando 
cerca de 5,4% até o final do ano. Na América do Sul, a fase 
de recuperação pode ser um pouco mais lenta. Portanto, o 
crescimento projetado é muito conservador: 3%. No entanto, 
deve-se notar que esses resultados dependem fortemente 
da premissa de que a pandemia terminará durante o 
segundo semestre de 2020, levando, assim, à retirada gradual 
das medidas de isolamento, uma mudança na tendência da 
atividade econômica, a recuperação da demanda internacional 
por insumos e, consequentemente, da confiança dos 
consumidores e investidores. Além do anteriormente exposto, 

é importante destacar que, como o relatório elaborado pelo 
FMI assegura14, as medidas de contenção serão afrouxadas 
gradualmente, na medida em que as economias mostrem 
sinais de recuperação ou normalização. Nessa questão, a 
comunicação das autoridades sobre o status da pandemia e 
das probabilidades de contágio também será crucial, pois sua 
falta poderia levar a um processo de distanciamento voluntário 
que afeta a demanda por bens e serviços, afastando-se do 
horizonte de recuperação das empresas que, diante dessa 
situação, não hesitarão em atrasar sua demanda por emprego 
e a realização de novos investimentos. Paralelamente, 
a cooperação internacional será igualmente importante, 
especialmente em termos de dívida e comércio. É desejável 
que os países apoiem o afrouxamento das barreiras comerciais 
(ou seja, tanto tarifárias quanto não tarifárias) e dos controles 
sobre a livre circulação do capital, com o objetivo de reativar 
o intercâmbio de bens e fluxos monetários, dos quais todas 
as economias do mundo dependem crucialmente nos dias 
de hoje, e como um elemento fundamental para reduzir a 
incerteza e restaurar os mercados de crédito. Da mesma 
forma, as políticas globais adotadas nessa área serão decisivas 
para as economias mais pobres e endividadas, especialmente, 
e no que tange à região, para países como Argentina e Brasil. 

Tabela 1
Impacto esperado do surto de COVID-19 no PIB da região. 2019-2021
(Taxa de crescimento anual, em %)

MUNDO 2.90% 3.40% -3.00% -4.90% 5.40%

3.70%

3.00%

3.90%

2.20%

3.60%

3.60%

4.10%

7.00%

4.60%

-5.00%

3.63%

4.35%

-9.40%

-8.49%

-9.90%

-5.90%

-9.10%

-4.90%

-7.40%

-12.00%

-3.70%

-15.00%

-5.48%

-6.63%

-5.20%

-5.10%

-5.70%

-2.90%

-5.30%

-2.40%

-6.30%

-4.50%

-3.00%

-15%

-3.70%

-3.20%

2.00%

1.00%

-1.30%

3.80%

2.00%

3.60%

0.50%

3.60%

2.30%

-10%

2.60%

3.30%

0.10%

-2.60%

-2.20%

2.20%

0.20%

1.60%

2.10%

-35%

2.80%

1.10%

3.30%

0.10%

AMÉRICA DO SUL

Bolívia

Colômbia

Peru

Venezuela

Dependentes do turismo

AMÉRICA LATINA

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Exportadores de matéria-prima

Observação: (*) estimativa do FMI realizada em outubro de 2019, (**) estimativa do FMI realizada em abril de 2020, (***) séries 
construídas a partir das estimativas feitas pelo FMI e pelo Banco Mundial em junho de 2020 (para a Venezuela foram mantidas 
as projeções do FMI em abril de 2020). A estimativa para o grupo “Exportadores de matérias-primas” resulta da média das taxas 
da Bolívia, Colômbia, Equador e Uruguai; enquanto o item “Dependentes do turismo” inclui a Colômbia, Bolívia, Peru e Uruguai. 
A decisão sobre quais países incluir em cada grupo foi tomada com base em se a participação desses setores (“produção de 
matérias-primas” e “viagens e turismo”) no total de exportações desses países estava próxima ou acima da média regional. A 
Venezuela não foi considerada nos cálculos, pois seus números poderiam distorcer os resultados. O Chile não foi levado em 
consideração na análise 

Fonte: elaboração com base nos dados do FMI e do Banco Mundial, 2020.

14 Ibidem, página 2

Período 2019 2020* 2020** 2020*** 2021***
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Considerações finaisIII.

Para combater os efeitos da pandemia, quase todos 
os países estão implementando medidas que variam 
desde a flexibilização monetária para manter os 
mercados financeiros em operação e taxas de juros 
mais baixas até o aumento dos gastos fiscais para 
compensar a queda na atividade econômica. Embora 
as medidas de isolamento tenham forte impacto 
sobre o desempenho das economias, estima-se 
que elas tenham maior impacto em determinadas 
atividades, principalmente aquelas que dependem 
dos preços internacionais e as exportações, como 
a produção primária e a indústria, ou as que 
necessitam da interação com pessoas, como muitos 
serviços. Esse efeito é, especialmente, importante 
na América do Sul, onde os países são, em maior
ou menor grau, dependentes dessas atividades.

Nesse sentido, a interrupção da atividade econômica 
e o impacto que ela acarreta sobre as cadeias de 
valor dos setores estão tendo efeitos devastadores 
na economia global e gerando perspectivas de 
crescimento desanimadoras. Como mencionado

nas seções anteriores, a última revisão do FMI 
projetou uma queda de quase 5% no PIB global
até o final de 2020, enquanto a região da
América do Sul poderia ter uma queda média 
próxima de 8,5%.

Com relação às medidas que os países estão 
adotando para mitigar os efeitos da crise, os dados 
fornecidos pelo FMI mostram que Peru e Brasil 
são os países que estão alocando mais recursos 
para esse objetivo na região sul-americana. Embora 
outros países tenham reagido decisivamente 
para conter a propagação do vírus, estabelecendo 
quarentenas obrigatórias, eles devem lidar com esta 
crise simultaneamente com outras pré-existentes 
(econômica e financeira); portanto, os recursos 
alocados para combater os efeitos da pandemia 
devem frequentemente permanecer abaixo do
ideal, o que poderia levar a uma situação crítica. 
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Finalmente, as perspectivas econômicas para 2021
parecem ser um pouco mais animadoras, embora partam
de uma base realmente baixa. Enquanto o FMI espera que 
o PIB global retorne à trajetória de crescimento em 2021, 
saltando cerca de 5,4%, a fase de recuperação na América 
do Sul pode ser um pouco mais lenta, razão pela qual o 
número projetado pelo organismo é muito conservador, 
da ordem de 3% (para detalhes, consulte os casos individuais 
na Figura 4 do ANEXO ao presente documento). No entanto, 
esses resultados dependem crucialmente das premissas 
adotadas pelo organismo, particularmente que a pandemia 
termine no segundo semestre de 2020 e a atividade 
econômica inicie sua fase de recuperação gradual. No entanto, 
a imprevisibilidade inerente à evolução da pandemia, cuja 
probabilidade de remissão ou expansão depende de diversos 
elementos de difícil mensuração (epidemiologia da doença, 
impacto local, eficácia de medidas de isolamento, condições 
econômicas e sociais anteriores e a possibilidade de que a 
medicina desenvolva uma vacina), permite supor, pelo menos, 
alguns cenários diferentes daquele utilizado pelo organismo 
para chegar a essas projeções. Nesses casos, fica claro que 
a recuperação prevista pode desviar-se (negativamente) da 
estimativa, e as perspectivas de recuperação ficarão
para mais tarde.

Independentemente de como o cenário pós-Covid-19 se 
desenrolar, as medidas de cooperação internacional serão 
fundamentais na fase de recuperação, especialmente para 
a América do Sul. Embora o afrouxamento das barreiras 
comerciais e do controle da movimentação de capitais 
possa favorecer o comércio internacional e a retomada dos 
fluxos monetários, as medidas de alívio da dívida, tão 
necessárias para o mundo em desenvolvimento, podem 
facilitar a fase de recuperação nos países mais pobres ou 
endividados. Da mesma forma, a comunicação adequada
dos governos sobre a situação da doença pode evitar o 
processo de isolamento voluntário e o consequente atraso 
que isso pode levar à reativação das economias. Todos esses 
elementos, em maior ou menor grau, serão decisivos durante a 
fase de recuperação econômica nos países da América do Sul.
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Anexos

Figura N° 4
Evolução do PIB na América do Sul, efeito da COVID-19 e projeção para 2021. Período 2010-2021.
(Índice 100 = 2010 e taxa de crescimento anual, em %)
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Anexos

Observação: i) A série do PIB foi obtida no World Economic Outlook (WEO) de outubro de 2019 e concluída com a série construída 
a partir da revisão realizada por essa entidade e pelo Banco Mundial em junho de 2020 (2019-2021); ii) os dados para a Venezuela 
foram aproximados usando as taxas de crescimento do PIB fornecidas pelo FMI em seu último relatório “World Economic Outlook. 
Chapter 1: The Great Lockdown ”, de abril de 2020.

Fonte: elaboração própria com base em dados do FMI e do Banco Mundial, 2020.
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