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Acontecimentos recentes: O crescimento econômico na América Latina e na região do Caribe está em 
aceleração, impulsionada por condições financeiras internas e externas, crescimento mais acelerado nos 
Estados Unidos e preços mais altos de produtos básicos. O consumo privado foi reforçado na primeira 
metade de 2018, ajudado pelos cortes na taxa de juros e condições propícias do mercado de trabalho. O 
investimento regional se está recuperando após profunda contração e o aumento das exportações 
contribuiu para um estreitamento dos atuais défices de conta corrente no Brasil e no México, entre outras 
economias da região.  
 
No Brasil, Argentina e Chile – três dos maiores exportadores de produtos básicos da região – o crescimento 
da produção industrial foi consideravelmente maior no primeiro trimestre de 2018 em comparação com o 
ano anterior e o aumento das vendas a varejo foi maior no Brasil e no Chile, apoiando assim a atividade 
econômica. No entanto, a seca prejudicou a produção agrícola na Argentina.  
 
No México o comércio tem apoiado o crescimento e o investimento se está recuperando após contração no 
ano passado, mas no ano passado as vendas a varejo lentas e a confiança modesta do consumidor 
sugerem um consumo privado moderado. No Caribe uma forte demanda externa está beneficiando 
economias de exportação de serviços e a entrada de turistas atingiu um ponto alto recorde no ano passado, 
apesar das recentes condições climáticas extremas.  
 
Previsão: Segundo as previsões, o crescimento da região deverá acelerar e atingir em sentido descendente 
1,7% em 2018 e 2,3% em 2019, impulsionado pelo consumo privado e pelo investimento. A previsão 
desfavorável é devida a uma contração muito mais forte na Venezuela do que a projetada em janeiro e a um 
crescimento mais lento na Argentina. Preveem-se melhorias no mercado de trabalho regional e aumento do 
endividamento familiar em algumas economias maiores para impulsionar um consumo privado acelerado.  
 
O crescimento deverá acelerar entre os maiores exportadores de produtos básicos, refletindo principalmente 
um impulso ascensional no consumo privado. A recuperação cíclica em andamento no Brasil deverá continuar, 
com previsão de crescimento  acima de 2% este ano e em 2019. O crescimento no Chile, Colômbia e Peru 
deverá também acelerar em 2018 e 2019. O crescimento na Argentina, porém, deverá diminuir para 1,7% 
neste ano à medida que o arroxo monetário e fiscal e os efeitos da seca enfraquecerem a confiança no 
crescimento e deverão permanecer modestos no próximo ano a 1,8%. 
 
No México o aumento do investimento deverá apoiar moderadamente um crescimento mais vigoroso de 2,3% 
em 2018 e 2,5% em 2019. Na América Central o crescimento dos exportadores agrícolas – incluindo a Costa 
Rica e a Guatemala – deverá acelerar em 2018 e 2019, ao passo que o crescimento dos importadores de 
produtos básicos dessa sub-região deverá estabilizar ou desacelerar. Segundo as previsões, as economias 
do Caribe deverão sentir em 2018 um impulso ao crescimento em comparação com a reconstrução pós-
furacões, turismo e preços razoáveis de produtos básicos. Esse crescimento deverá ser acelerado pelo rápido 
desenvolvimento da indústria petrolífera na Guiana em 2020. 
 
  
Riscos: Os riscos nas previsões estão mais inclinados à desvantagem. Um arroxo abrupto das condições de 
financiamento ou a mudança de perspectiva de um investidor com relação às economias desenvolvidas à 
medida que as economias avançadas atenuam a acomodação à política monetária – tais como a recente 
experiência da Argentina – podem impedir os influxos de capital e o crescimento na região. Resultados 
adversos da renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (ALCA) podem impedir o 
crescimento no México, ao passo que o protecionismo do comércio por parte dos Estados Unidos e da China 
poderia ter efeitos negativos para a América Latina e o Caribe.  



 
Um importante risco interno é a intensificação da incerteza das políticas à medida que o Brasil e o México 
realizam eleições presidenciais e legislativas no segundo semestre do ano; atrasos em reformas importantes 
podem esfriar a disposição do investidor e arruinar a recuperação do investimento. A região é especialmente 
vulnerável a eventos climáticos extremos.  
 
 
  

 
 
 
 
 

Previsiones sobre los países de la región de América            
(Variación porcentual anual, a menos que se especifique otra cosa)
 2015 2016 2017e 2018p 2019p 2020p
PIB a precios de mercado (USD de 2010) 
Argentina 2.7 -1.8 2.9 1.7 1.8 2.8
Belice 3.8 -0.5 1.2 2.0 1.9 1.7
Bolivia 4.9 4.3 4.2 3.9 3.6 3.4
Brasil -3.5 -3.5 1.0 2.4 2.5 2.4
Chile 2.3 1.3 1.5 3.3 3.4 3.5
Colombia 3.0 2.0 1.8 2.7 3.3 3.6
Costa Rica 3.6 4.2 3.2 3.4 3.6 3.6
República Dominicana 7.0 6.6 4.6 5.0 4.7 4.6
Ecuador 0.1 -1.6 3.0 2.2 1.5 0.9
El Salvador 2.4 2.6 2.3 2.3 2.2 2.2
Granada 6.4 3.7 4.5 3.3 2.8 2.8
Guatemala 4.1 3.1 2.8 3.1 3.3 3.3
Guyana 3.1 3.4 2.1 3.8 3.8 29.0
Haitía 1.2 1.5 1.2 1.8 2.4 2.4
Honduras 3.8 3.8 4.8 3.5 3.6 3.8
Jamaica 0.9 1.4 0.5 1.7 1.9 2.0
México 3.3 2.9 2.0 2.3 2.5 2.7
Nicaragua 4.8 4.7 4.9 4.7 4.5 4.4
Panamá 5.6 5.0 5.4 5.6 5.6 5.6
Paraguay 3.0 4.0 4.3 4.3 4.2 4.2
Perú 3.3 4.0 2.5 3.5 3.8 3.8
Santa Lucía 2.0 0.9 2.1 2.8 2.3 2.3
San Vicente y las Granadinas 1.4 1.9 1.0 2.1 2.5 2.7
Suriname -2.6 -5.1 0.1 1.1 1.7 2.1
Trinidad y Tabago 1.5 -6.0 -2.3 1.6 1.9 1.2
Uruguay 0.4 1.7 2.7 3.3 3.1 2.9
Venezuela, RB -6.0 -16.5 -14.5 -14.3 -7.0 -4.0
Fuente: Banco Mundial.
Notas: e = estimacion; p = previsión.  Las previsiones del Banco Mundial se actualizan con frecuencia sobre la 
base de nueva información y de los cambios en las circunstancias (mundiales). En consecuencia, las proyecciones 
que se presentan aquí pueden diferir de las incluidas en otros documentos del Banco, aun cuando la evaluación de 
las perspectivas básicas de los países no difieran significativamente en un determinado momento.
a. Los valores del PIB se calculan sobre la base del ejercicio económico, que va de octubre a septiembre del año 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


