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Acontecimentos recentes: O crescimento na região da América Latina e do Caribe parece estabilizar-se 
em 2017, mas a recuperação é desigual. As economias maiores melhoraram os dados recentes referentes à 
produção industrial e a Índices Gerentes de Compras (PMI). Aumentaram os volumes de exportação na região 
em consonância com uma recuperação recente no comercial global.  
 
Enquanto o Brasil e a Argentina parecem estar saindo da recessão, diminuiu o ritmo de crescimento na 
Colômbia, em parte devido a um aumento de impostos no início de 2017. Desastres naturais e greves no setor 
da mineração retardaram o crescimento no Chile e no Peru. Na República Bolivariana da Venezuela, continua 
a hiperinflação. 
 
Vários países implementaram reformas fiscais no início de 2017, inclusive a Colômbia, que promulgou uma 
reforma fiscal e estrutural ampla. A Argentina iniciou uma trajetória trimestral para alvos fiscais e o Brasil 
deverá finalizar um plano de reforma previdenciária no fim deste ano.  
 
Previsão: Estima-se que o crescimento na América Latina e no Caribe seja reforçado ao redor de 0,8% em 
2017 à medida que o Brasil e a Argentina saírem da recessão. Segundo previsto, o crescimento deverá 
acelerar-se a 2,1% em 2018 à medida que o crescimento se firmar no Brasil, a maior economia da região,  
inclusive no setor de exportação de energia. 
 
No Brasil e na Argentina, as reformas implementadas nos últimos dois anos para estabilizar as finanças 
públicas e, no caso da Argentina, melhorar o clima de negócios deverão produzir resultados positivos. O Brasil 
deverá expandir-se a 0,3% em 2017 e acelerar-se a taxa de 1,8% em 2018, ao passo que a Argentina deverá 
expandir-se a 2,7% neste ano. Na Colômbia, o crescimento deverá permanecer estável em 2,0% em 2017,  
apoiado, em parte, por uma recuperação de investimento vinculado a um projeto rodoviário nacional de 
grandes dimensões.  
 
Segundo as previsões, o crescimento no México deverá ser moderado em 1,8% em 2017, devido 
principalmente a uma contração nos investimentos oriunda da incerteza sobre a política econômica dos EUA, 
antes de acelerar-se a 2,2% no próximo ano. Uma previsão em elevação nos preços de metais deverá ajudar 
o Chile, onde a produção de cobre deverá recuperar-se após uma greve. O Chile deverá acelerar-se a um 
ritmo de 1,8% neste ano e a 2% no próximo. O Peru, por outro lado, deverá sofrer retração a uma taxa de 
2,8% neste ano, refletindo o impacto adverso de enchentes de grandes proporções neste ano e o 
enfraquecimento da produção e exportação do cobre, antes de acelerar-se a 3,9% no próximo ano. 
 
No Caribe, um aumento da demanda do turismo traz consigo uma aceleração de 3,3% prevista no 
crescimento, atingindo 3,8% em 2018. 
 
Riscos: Os riscos na previsão para a região continuam inclinados para a desvantagem, fato devido 
principalmente à incerteza nas políticas e normas internas, possíveis mudanças nessas políticas nos Estados 
Unidos, mudança abrupta nas condições globais de financiamento, preços de produtos básicos inferiores ao 
previsto e crescente impacto de desastres naturais. 
 
Quatro países importantes da região – Brasil, Chile, Colômbia e México – têm eleições legislativas e 
presidenciais programadas de novembro de 2017 a outubro de 2018. Mudanças nas políticas fiscais, 
comerciais ou imigratórias dos Estados Unidos podem afetar a atividade econômica na região, especialmente 
no México, América Central e Caribe. Além disso, no caso de alguns países da região, um ritmo mais 
acelerado do que o previsto do arrocho da política monetária dos EUA ou uma valorização do dólar americano 
teriam impactos prejudiciais nos custos de financiamento e no acesso ao mesmo. Uma recuperação mais 



fraca do que a prevista nos preços do petróleo e gás natural pode solapar o ritmo projetado de crescimento 
dos exportadores de energia, incluindo a Bolívia, Colômbia e Equador.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Previsões para os países da América Latina e do Caribe                 
(mudança percentual anual, salvo indicação em contrrário)     Est. Previsão
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIB a preços do mercado  (US$ de 2010) 
Argentina -2.5 2.6 -2.3 2.7 3.2 3.2
Belize 4.1 1.0 -1.5 2.1 2.0 2.0
Bolívia 5.5 4.9 4.3 3.7 3.7 3.4
Brasil 0.5 -3.8 -3.6 0.3 1.8 2.1
Chile 1.9 2.3 1.6 1.8 2.0 2.3
Colômbia 4.4 3.1 2.0 2.0 3.1 3.4
Costa Rica 3.7 4.7 4.3 3.8 3.6 3.5
Dominica 3.9 2.2 0.6 3.0 2.1 2.1
República Dominicana 7.6 7.0 6.6 5.3 5.0 4.8
Equador 4.0 0.2 -1.5 -1.3 -0.4 0.3
El Salvador 1.4 2.3 2.4 2.0 1.8 1.7
Guatemala 4.2 4.1 3.1 3.5 3.5 3.6
Guiana 3.8 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7
Haitia 2.8 1.2 1.4 0.5 1.7 2.3
Honduras 3.1 3.6 3.6 3.4 3.3 3.3
Jamaica 0.7 1.0 1.4 2.0 2.1 2.3
México 2.3 2.6 2.3 1.8 2.2 2.5
Nicarágua 4.8 4.9 4.7 4.3 4.2 4.2
Panamá 6.1 5.8 4.9 5.2 5.4 5.8
Paraguai 4.7 3.0 4.1 3.6 3.8 3.8
Peru 2.4 3.3 3.9 2.8 3.8 3.6
Santa Lúcia 0.5 1.6 0.8 0.5 0.7 0.7
São Vicente e Grenadinas -0.5 2.1 1.8 2.5 2.8 2.9
Suriname 0.4 -2.7 -10.4 0.9 2.2 1.2
Trinidad e Tobago -0.6 -0.6 -5.1 0.3 3.4 3.3
Uruguai 3.2 0.4 1.5 1.6 2.4 3.4
Uruguai -3.9 -8.2 -12.0 -7.7 -1.2 0.7

a. Cifras baseadas no exercício financeiro.

Fonte: Banco MUndial.
As previsões do Banco Mundial são actualizadas frequentemene com base em nova informação e mudança (global) de 
circunstâncias. Por conseguinte, as projecções aqui apresentadas podem diferir das constantes de outros documentos do Banco 
Mudial, mesmo que avaliações básicas  de perspectivas dos países não difiram significativamente em determinado momento.
a. Cifras baseadas no exercício financeiro.                                                                                                                                          


