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Resumo Executivo  

Após seis anos de desaceleração que incluiu uma contração de 1,0 por cento do PIB em 2016, a região América Latina 

e Caribe (ALC) cresceu 1,1 por cento em 2017 e, ainda em abril de 2018, a previsão era que crescesse a taxas 

ascendentes nos anos subsequentes.  Infelizmente, a região encontrou algumas pedras em seu caminho nos últimos seis 

meses.  De fato, como analisa o Capítulo 1, (i) a crise macroeconômica que começou em abril na Argentina, (ii) a 

desaceleração do crescimento no Brasil, (iii) a deterioração contínua da situação econômica e social na Venezuela, e (iv) 

um ambiente externo que piorou recentemente são todos fatores que conspiram contra o cenário otimista do início deste 

ano e resultarão em menor crescimento na região (agora previsto para 0,6 por cento em 2018).  Esta redução no 

crescimento decorrerá sobretudo do fato do crescimento economico na America do Sul se ter paralisadoem 2018 (o PIB 

manterseá praticamente inalterado em relação a 2017, ano em que seu crescimento foi muito modesto, porém positivo - 

de 0,5 por cento).  Em contraste, a América Central e o Caribe devem continuar a crescer a um ritmo saudável (2,8 e 

3,7 por cento, respectivamente, com o crescimento da América Central prejudicado pela crise política e econômica em 

curso na Nicarágua).  O México deve crescer 2,3 por cento em 2018 (contra 2,0 por cento em 2017), uma taxa estável, 

embora abaixo da taxa de crescimento potencial.. 

Três fatores externos continuam relativamente propícios para a região: crescimento robusto nos Estados Unidos; 

crescimento em queda, porém ainda acima de 6 por cento, na China; e recuperação dos preços das commodities.  A nuvem 

escura no horizonte é, nitidamente, a normalização da política monetária dos Estados Unidos que, ao aumentar as 

taxas de juros, contribuiu para a drástica reversão do fluxo líquido de capital para a região, o fortalecimento do dólar 

estadunidense e a queda da maioria da principais moedas dos mercados emergentes.  Efetivamente, os fluxos de capital 

para a região (acumulados em doze meses), que atingiram um máximo de 49,6 bilhões de dólares em janeiro de 2018, 

despencaram para 18,8 bilhões de dólares em agosto.  Esta queda drástica também foi fomentada por um certo nervosismo 

nos mercados internacionais de títulos (“international bond markets”), em particular em relação à situação da Argentina, 

da Turquia e da África do Sul.  A despeito do crescimento em 2019 projetado para a região - de 1,6 por cento -, em 

cujo caso a lentidão do crescimento em 2018 terá sido um tropeço no percurso, a situação ainda se apresenta preocupante 

em seu conjunto, com considerável incerteza política no Brasil, provável aprofundamento da atual recessão na Argentina, 

dúvidas quanto à sustentabilidade de algumas reformas essenciais no México, renegociação ainda inacabada do 

NAFTA entre os seus três membros fundadores e guerras comerciais eclodindo com uma frequência alarmante. 

Aos problemas de algumas das principais economias da região e ao ambiente internacional mais desfavorável soma-se a 

precária situação fiscal da região, que praticamente não melhorou no último ano, com 29 de seus 32 países prevendo 

balanço fiscal geral negativo em 2018 (Capítulo 1).  Como resultado, a dívida pública externa ultrapassou 60 por cento 

do PIB no conjunto da região, e seis de seus países têm relação dívida/PIB superior a 80 por cento.  Estes altos níveis 

de endividamento continuam a afetar as classificações de crédito (de janeiro de 2017 até agora, Fitch rebaixou as credit 
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ratings de sete países da ALC, inclusive Brasil e Chile), o que elevou o prêmio de risco pago por países da ALC sem 

grau de investimento (salvo Venezuela) para 356 pontos básicos.  Portanto, o acesso a crédito internacional e seu custo 

outra vez se tornam mais desafiadores quando mais são necessários. A dívida mais elevada também reduz o espaço fiscal 

e restringe fortemente a possibilidade de usar a política fiscal como ferramenta de política contracíclica, e isto no exato 

momento em que muitos bancos centrais da região sentem a necessidade de elevar as taxas de juros para defender a moeda 

nacional ou pelo menos assegurar uma “depreciação organizada”.  A única alternativa para a região é acelerar o ajuste 

fiscal no intuito de assegurar a sustentabilidade da dívida no curto e no médio prazos, especialmente se o fluxo líquido 

de capital para a região continuar a minguar.  Na medida do possível, a implementação deste ajuste fiscal deve preservar 

o investimento público em infraestrutura (vital com vistas ao crescimento economico futuro) e os programas sociais (para 

manter os consideráveis ganhos sociais realizados durante a Década de Ouro de preços altos das commodities). 

A queda drástica dos fluxos de capital para a região (ou “sudden stop”) mais uma vez traz à tona os riscos que a ALC 

enfrenta.  Além dos riscos econômicos, as catástrofes naturais (tais como terremotos, furacões e secas, entre outros) causam 

devastações com frequência inquietante.  Assim sendo, não há dúvida de que, como mostra o relatório, vivemos em uma 

região exposta a altos riscos. A boa notícia, como examina a parte central do relatório (Capítulos 2, 3 e 4), é que a 

nossa compreensão dos riscos que a região enfrenta permitiu gerenciá-los muito melhor do que no passado, tanto ex-ante 

(por meio de vários seguros e instrumentos de precaução) quanto ex-post (com ajuda prontamente disponível). 

O Capítulo 2 lança as bases para a análise de risco na região.  Mostra como é fundamental entender a natureza dos 

riscos que a região enfrenta para inferir qual é o melhor tipo de resposta.  Dividimos os riscos em “desconhecidos 

conhecidos” e “desconhecidos desconhecidos”.  A ideia subjacente a estes termos é, na verdade, muito simples.  

Desconhecidos conhecidos são os riscos (como a chuva em muitos países) cuja distribuição estocástica conhecemos (ou seja, 

com base em décadas de dados estatísticos, podemos calcular com grande exatidão a probabilidade de ocorrerem diferentes 

quantidades de precipitação) e, portanto, podemos facilmente fazer o seguro pertinente. Pense em uma seguradora de 

veículos. A empresa pode não saber que pessoa, em particular, terá um acidente em 2019; no entanto, sabe com muita 

precisão (porque vende seguros para milhões de condutores) qual será o número total de acidentes e quanto terá de pagar 

em reclamações. Assim, o risco que a seguradora de veículos enfrenta é praticamente nulo. No outro extremo, os 

desconhecidos desconhecidos (ou cisnes negros) são acontecimentos que não podem ser previstos porque nunca ocorreram 

antes e, portanto, não temos ideia de sua probabilidade. Assim sendo, não podemos fazer seguro. Um bom exemplo é 

11 de setembro. Em 10/9, ninguém poderia ter previsto o que ocorreria em 11/9.  Como não existe seguro disponível, 

a única opção da sociedade é aumentar tanto sua resiliência e prontidão geral quanto o máximo de ajuda possível após 

o fato. 

A boa notícia, como analisa o Capítulo 3, é que avançamos imensamente em nossa capacidade de fazer seguro contra 

riscos.  É possível fazer seguro até contra “caudas pesadas” (ou seja, acontecimentos muito grandes, tais como terremotos, 

que são raros mas com certeza possíveis e causam vastas perdas de vidas e danos econômicos), desde que as caudas da 

distribuição probabilística não sejam “pesadas” demais e que as seguradoras possam se proteger de algum modo contra 

eventos extremos. Um exemplo excelente, que sem dúvida revolucionará o seguro soberano nesta área, é o Pacific Alliance 

Catastrophe Bond contra terremotos, assinado em fevereiro de 2018 com participação ativa do Banco Mundial. O risco 

é transferido para os mercados financeiros por intermedio da venda de bônus catastróficos (cuja receita é depositada em 

entidades conhecidas como “Special Purpose Vehicles”) que, em caso de terremoto em algum dos quatro países membros 

(Chile, Colômbia, México e Peru), serão pagos a esse país. Caso não haja terremoto durante o prazo do bônus, os 

investidores recebem o valor nominal dos bônus mais os juros correspondentes. O fato de a correlação entre terremotos em 
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diferentes países ser muito baixa reduz grandemente o risco que os investidores assumem e, portanto, diminui o preço do 

seguro. 

Neste momento, é mais difícil fazer seguros contra os furacões no Caribe porque estes tendem a causar danos em 

numerosos países insulares ao mesmo tempo (ou seja, os danos em diferentes países podem ter alta correlação), o que 

implica que a ajuda ex-post continua a ser o principal instrumento de gestão deste risco. Dito isto, a divisão do risco 

entre países por meio de mecanismos como o Seguro Contra Riscos de Catástrofe no Caribe (cuja sigla em inglês é 

CCRIF) sem dúvida pode proporcionar fundos prontamente disponíveis caso um país membro seja atingido por um 

furacão. 

Em suma, a proposta geral que emerge de nossa análise é que, quanto mais pesadas as caudas da distribuição (ou seja, 

quanto mais provável a ocorrência de acontecimentos raros e de grande magnitude), menos seguros poderá oferecer o 

mercado, e mais ajuda ex-post será necessária (Capítulo 4). Contudo, a boa notícia é que o conhecimento sobre as 

características de diferentes riscos está a avançar continuamente, tanto do ponto de vista teórico quanto prático.  Os bônus 

catastróficos para terremotos teriam sido impensáveis algum tempo atrás, e não há dúvida de que, em um futuro não 

muito distante, a região será capaz de assegurar contra numerosos outros riscos, o permitirá que ALC seja um lugar 

menos arricado para viver e prosperar. 


