FMI prevê recuperação mais robusta para a América Latina e o
Caribe
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Carros e táxis passam pelo Palacio de Hierro, um shopping center na Cidade do México, México: a
atividade econômica na região está se recuperando (foto: benedek/iStock).
A recuperação econômica na América Latina e no Caribe está ganhando força, mas são
necessárias mais reformas para estimular um crescimento mais sustentável e inclusivo.
Projeta-se que o crescimento das economias da região aumente de 1,3% em 2017 para 2,0% em
2018, segundo a mais recente edição do relatório World Economic Outlook do FMI, lançado no
início desta semana.
No futuro próximo, espera-se que atividade continue a ganhar impulso, a um ritmo mais
acelerado do que se previa anteriormente. Para 2019, a previsão é de aumento do crescimento
para 2,8% — uma revisão em alta de 0,4 pontos percentuais em relação ao relatório WEO de
outubro de 2017.
A alta projetada do crescimento na região reflete um aumento da demanda interna e uma
conjuntura externa favorável, com perspectivas melhores para os exportadores de commodities
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graças à recuperação parcial dos preços desses produtos; todos esses fatos marcam uma
evolução positiva após três anos de atividade econômica anêmica na região.
Mas ainda há vários desafios pela frente. Os riscos para as perspectivas da região refletem
fatores internos, como a incerteza política em razão da proximidade de eleições em muitos
países, bem como uma elevação dos riscos externos — em especial a tendência à adoção de
políticas mais protecionistas e um aperto súbito das condições financeiras globais. Por último,
as perspectivas para a América Latina e o Caribe a mais longo prazo continuam moderadas, o
que sugere uma convergência limitada para os níveis de renda per capita das economias
avançadas.
Em uma conferência de imprensa durante as Reuniões de Primavera de 2018 do FMI e do Banco
Mundial, o Diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Alejandro Werner,
aborda os principais desafios para as economias da América Latina e Caribe nos próximos anos
e destaca as prioridades de política econômica que podem ajudar as autoridades a combater a
desigualdade e fortalecer as perspectivas de crescimento a mais longo prazo.
A nova edição do relatório Perspectivas económicas: As Américas, que será lançada no dia 11 de
maio de 2018, contém uma análise mais completa desses temas, bem como um exame mais
profundo da evolução recente e perspectivas para os países da América Latina e Caribe.
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