
A sombra da 
austeridade.
Quem paga a conta COVID-19 na 
América Latina e Caribe? 
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I. Introdução

Hoje, mais do que nunca, os governos dos 
diferentes países da América Latina e do Caribe 
(LAC) precisam abandonar todos os indícios  
de austeridade e aumentar significativamente 
seus recursos públicos com o objetivo de alocá-
los para garantir políticas sociais eficazes 
para sua população, especialmente para 
aqueles segmentos em situação de pobreza e 
vulnerabilidade, desproporcionalmente afetadas 
pelas desigualdades estruturais sofridas pela 
região.

Essas lacunas sociais foram profundamente 
dilaceradas pela COVID-19. Na LAC, ao final do 
primeiro ano da pandemia (2020), a desigualdade 
estava experimentando seu maior avanço em duas 
décadas, além de aumentos similares na pobreza 
extrema como consequência. Pior, no final de 
2021, uma minoria imensamente privilegiada de 
10% da população concentrou 77% da riqueza 
total das famílias, enquanto os 50% mais pobres 
mal concentraram 1% da riqueza.¹ ² Entre 2020 e 
2022 (no meio da pandemia), 27 novos bilionários 
apareceram na LAC, cuja riqueza  cresceu  5 
milhões de Dólares por hora e 124 milhões de 
Dólares por dia. Os atuais 97 bilionários da LAC 
têm mais riqueza do que 392 milhões de pessoas, 
que corresponde a60% da população da região. 
Apenas os dois homens mais ricos da LAC (Carlos 
Slim e Germán Larrea, ambos do México) têm 
mais riqueza (US$ 100 bilhões) do que metade de 
toda a população da LAC (US$ 91 bilhões).³

Como será discutida posteriormente, qualquer 
proposta de política fiscal progressiva para saldar a 
dívida social na região deve considerar que aqueles 
que têm mais devem contribuir mais, passando a 
cobrar impostos permanentes sobre a riqueza e 
os superávits corporativos extraordinários. 

No entanto, como se isso não bastasse,  a região  
sequer emergiu das profundas consequências 
causadas pela pandemia da COVID-19 (entre 2020 e 
2021), e já tem que enfrentar os efeitos perniciosos 
da guerra na Ucrânia que começou em março 
de 2022. Assim, as ondas de contágio de ontem 
são seguidas pelas ondas inflacionárias de hoje. 
A importância dos componentes dos alimentos, 
transportes (combustíveis) e habitação (luz, gás 
e água) no índice de preços ao consumidor (IPC) 
aumenta a inflação interna4 geral dos países da 
região com seu impacto social correspondente na 
redução do poder aquisitivo de suas populações. 

Um choque combinado dos preços do petróleo e 
dos alimentos de 10 pontos percentuais elevou a 
inflação em 1,1 pontos percentuais. O aumento 
atual da inflação é regressivo e são as famílias de 
baixa renda que são mais afetadas pelo aumento 
do custo de vida.5

Diante dessas adversidades, esperavam-se 
esforços fiscais significativos e sustentáveis de 
forma individualizada por parte dos governos para 
proteger a população. No entanto, recentes estudos 
e pesquisas realizadas pela Oxfam mostraram 
que a austeridade tem se mostrado um grande 
obstáculo sobre a garantia efetiva de direitos na 
região, em um momento de maiores necessidades. 
Essa receita não é novidade para a região, mas 
no momento adquire uma conotação especial 
pela forma como está sendo desenvolvida. Como 
será visto mais adiante, a pandemia da COVID-19 
encontrou a LAC com a  “imunidade baixa” para 
lidar com  as consequências sociais e econômicas 
prejudiciais da crise da saúde, razão pela qual a 
maioria dos países acabou batendo nas portas do 
Fundo Monetário Internacional (FMI).

Desde o início da pandemia, a Oxfam vem 
“rastreando” os empréstimos COVID-19 do FMI e 
encontrou evidências suficientes que  apontam 
para a promoção, direta ou indiretamente, de 
medidas de consolidação fiscal regressivas em 
vários países. Estas recomendações orientam  
cortes nos gastos públicos;  reformas tributárias 
com ampliaçaão de impostos indiretos, 
especialmente impostos sobre o valor agregado 
(IVA), que gravam  o consumo e não a riqueza ou a 
renda; ou algumas outras formas de congelamento 
ou redução salarial no setor público, o que afeta a 
população trabalhadora. A análise realizada até 
15 de março de 2021 mostrou como 85% dos 
empréstimos emergenciais do FMI no primeiro 
ano da pandemia estavam surpreendentemente 
incentivando a austeridade, uma medida que, 
na época, foi alertada que seria devastadora em 
termos de desigualdade, já aprofundada pelas 
crises de saúde e econômicas. Posteriormente, 
depois de revisar 23 “empréstimos COVID-19” 
aprovados no segundo ano da pandemia, 
descobriu-se que o FMI continuou a pressionar os 
diferentes governos a regressar para o caminho da 
austeridade. No entanto, desta vez não é apenas 
uma questão de encorajar a austeridade, mas de 
exigi-la como condição para o financiamento. A 
maioria, 87% dos programas de empréstimos do 
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FMI negociados com países de baixa e média 
renda entre 16 de março de 2021 e 15 de março 
de 2022, propõem austeridade ou consolidação 
fiscal.6

As estimativas mais recentes da Oxfam indicam 
que, entre 1º de abril de 2020 e 31 de maio de 2022, 
o FMI estabeleceu pelo menos vinte e um acordos 
de financiamento com quatorze países da LAC, 
totalizando 129,5 milhões de Direitos Especiais de 
Saque (SDRs), o que equivale a aproximadamente 
172,3 bilhões de Dólares. Para se ter uma ideia, 
esse montante é superior ao Produto Interno Bruto 
(PIB) nominal projetado até 2022 do Panamá, 
Costa Rica e El Salvador juntos.7 8

Como será visto posteriormente, esses acordos 
implicam em condições diferentes, que vão desde 
condicionalidades explícitas que marcam algum 
tipo de meta de corte de gastos ou limite de 
déficit fiscalno país em questão, até acordos mais 
flexíveis sem exigências aparentes. No entanto, 
mesmo neste último caso, a influência do FMI na 
formação de parte da agenda de política fiscal 
dos governos é claramente visível.

Neste informativo, a Oxfam identifica e caracteriza 
as principais medidas de austeridade inicialmente 
planejadas por vários países da LAC, seguindo 
recomendações explícitas ou algum tipo de influência 
na agenda de política fiscal promovida pelo FMI; e 
alerta para os riscos que isso poderá representar com 
o agravamento das condições de vida de milhões 
de pessoas na região, ampliando as desigualdades, 
reduzindo direitos, rompendo o contrato social, o que é 
um terreno fértil para possíveis explosões sociais com 
suas consequências nocivas. 

É importante que os governos da região favoreçam 
um modelo de política fiscal que promova ativamente 
o desenvolvimento econômico sustentável como 
forma de reduzir o peso da dívida pública sobre a 
economia como um todo. Para isso, deve-se utilizar 
como alavanca o investimento público, a promoção 
de atividades econômicas de maior valor agregado 
pautadas por missões  e gastos sociais que garantam 
direitos, regulados, por sua vez, pelos limites ecológicos 
do planeta.

Além disso, ressalta-se que outro caminho  é possível 
se os governos apostam na expansão das políticas 
de proteção social e promovem reformas fiscais 
progressivas que tributam as riquezas dos mais ricos 
da região. Ao mesmo tempo, é imperativo que o FMI 
abandone o caminho da austeridade na LAC, tanto por 
meio das recomendações de certas políticas quanto 
por meio de condicionalidades diretas. É essencial 
que todos os seus mecanismos de financiamento 
disponíveis aos governos, incluindo os Direitos Especiais 
de Giro (DEGs)  , sejam utilizados nesta conjuntura para 
continuar combatendo os efeitos da pandemia e para 
mitigar a crise inflacionária que está varrendo a região.
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II. Contexto da Região em Perspectiva 
Histórica: uma crise em efeito cascata

Antes da chegada da pandemia da COVID-19 na 
LAC,  e das devastações  econômicas decorrentes 
da guerra na Ucrânia, esta região já sofria há 
décadas com a patologia crônica da desigualdade, 
que, historicamente, tem contribuído para minar 
os fundamentos do seu desenvolvimento. Com 
exceção do interstício conjuntural, implícito para 
a região pelo boom das commodities do início do 
século XXI, a verdade é que a LAC registra uma 
lacuna social importante e histórica que impede 
a garantia efetiva dos direitos a todos os seus 
habitantes.9

Embora seja verdade que, em termos gerais, no 
período 2001-2019, a proporção da população em 
condições de pobreza monetária caiu na região 
de 44,1% para 30,5%, deve-se notar que a maior 
parte dessa redução ocorreu apenas na primeira 
década. De fato, o nível de pobreza monetária 
para todos os países da região no ano anterior à 
pandemia (2019) foi o mesmo de 2011. De 2001 
a 2014, quando chegou ao fim o  ciclo de alta dos 
preços das commodities, a pobreza monetária 
foi reduzida a uma taxa anual acumulada de 
-3,5 pontos percentuais, enquanto entre 2015 
e 2019, o mesmo indicador aumentou 1,2 
pontos percentuais. Pior, a pobreza extrema, ou 
destituição, vinha aumentando durante os cinco 

anos anteriores à COVID-19. Para a Oxfam, reduzir 
de forma sustentável a pobreza e a destituição 
significa que os governos atuam diretamente para 
mitigar a alta concentração de renda e riqueza.¹0 11 

Do lado da desigualdade, por meio do coeficiente 
de concentração de renda do GINI, é igualmente 
evidente uma estagnação prolongada no período 
2015-2019. Como se não bastasse, nos três anos 
anteriores à pandemia (2017-2019), a região 
já mostrava sinais de defasagem no índice de 
desigualdade de gênero em suas três dimensões: 
saúde reprodutiva, empoderamento e mercado de 
trabalho. ¹² ¹³

Para contextualizar esses efeitos sociais do final 
acentuado do ciclo na região a partir de 2014, 
é conveniente parar brevemente para  revera 
diminuição da evolução do PIB na região e, 
consequentemente, como isso contribuiu para 
minar ainda mais a trajetória subsequente da 
arrecadação tributária, dando lugar à manutenção 
dos gastos públicos cada vez mais às custas do 
endividamento.
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Após a crise financeira internacional de 2008 e 
antes da chegada da pandemia em 2020, a LAC 
tentava consolidar um caminho de recuperação 
econômica, embora em um ambiente internacional 
menos favorável ao da era de alta dos preços de 
suas matérias-primas. No período 2008-2019, a 

No entanto, a pandemia da COVID-19 bateu 
forte na região. Em 2020, a LAC foi a região com 
maior redução do crescimento do mundo, com 
uma recessão histórica de -6,8%, a maior queda 
registrada nesta região, em pelo menos quatro 
décadas.¹4 Entre os países com maior recessão, 
podemos citar Venezuela (-30%), Panamá (-17,9%), 
Peru (-11%), Argentina (-9,9%), México (-8,2%), 
El Salvador (-7,9%), Equador (-7,8%), Colômbia 
(-7,1%), Chile (-6,1%) e Brasil (-3,8%).¹5

II.1. Estagnação econômica na LAC
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Gráfico 1. América Latina y el Caribe (31 países): Evolución del Producto Interno Bruto 
Período 2008-2021 / Precios constantes en dólares, 2010=100

PIB constante Δ PIB per Cápita const Linear (Δ PIB per Cápita const)

Fonte: Cepalstat, Econômico / Setor Real / Contas Nacionais / Anual / Em dólares. Última atualização: 25 de abril de 2022, 10:29. 

LAC cresceu a uma taxa média anual 
constante acumulada de 1,5%, do PIB 
(ver Quadro 1).

Em 2021, a LAC voltou à sua trajetória 
de crescimento, mas mais do que 
qualquer coisa influenciada pelo efeito 
ressurgimento, após o relaxamento 
das medidas de confinamento e a 
implantação de atividades econômicas. 
No entanto, para o período 2022-2027, 
o FMI estima que a LAC será a segunda 
região, entre países emergentes e 
em desenvolvimento, com o menor 
crescimento econômico, e ficará em 
torno de 2,4%.¹6



Nome do grupo do país  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mundo    2.9 -3.1 6.1 3.6 3.6 3.4 3.4 3.3 3.3

Economias avançadas  1.7 -4.5 5.2 3.3 2.4 1.7 1.7 1.6 1.6

     Zona do Euro   1.6 -6.4 5.3 2.8 2.3 1.8 1.6 1.5 1.3

     Econ principal. avançado (G7) 1.6 -4.9 5.1 3.2 2.2 1.4 1.5 1.4 1.4

    Outro econ. Avançado                              2.0 -1.8 5.0 3.1 3.0 2.5 2.3 2.3 2.3

União Europeia   2.0 -5.9 5.4 2.9 2.5 2.1 1.9 1.8 1.7
Mercado emergente e economias 
em desenvolvimento  3.7 -2.0 6.8 3.8 4.4 4.6 4.5 4.4 4.3

   Emergente e em desenvolvimento 

da Ásia                                                            5.3 -0.8 7.3 5.4 5.6 5.6 5.5 5.4 5.2

 Emergente e em desenvolvimento 

da Europa                                       2.5 -1.8 6.7 -2.9 1.3 2.8 2.5 2.4 2.4

   América Látina  e  Caribe  0.1 -7.0 6.8 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4

Fonte: (FMI)Fundo Monetário Internacional, Banco de Dados de Perspectiva Econômica Mundial, abril de 2022.

7

Este último é particularmente exacerbado 
pela guerra na Ucrânia, que, como o próprio 
FMI adverte, está convulsionando a economia 
mundial e aumentando a incerteza em torno das 
perspectivas para a LAC. Mesmo antes da guerra, 
a recuperação da região da pandemia já estava 

A recessão econômica produzida pela pandemia, 
atualmente exacerbada pelo choque externo 
inflacionário gerado pela guerra na Ucrânia, 
corroeu a capacidade de cada Estado de lidar, 
com seus próprios recursos, com um desafio sem 
precedentes de saúde e proteção social na região. 

Mesa 1.Projeções de crescimento econômico por região do mundo
(como porcentagem da troca constante do PIB)

perdendo força, e em 2022, o 
crescimento está voltando à taxa 
de tendência pré-pandemia, ou 
seja, 2,5% (ver tabela abaixo).¹7

 

Diante dessa situação, como 
veremos em detalhes mais tarde, a 
maioria dos países, como um todo, 
tem sido obrigada a recorrer ao 
mecanismo de empréstimos, o que 
torna cada vez menos viáveis as 
alternativas de austeridade, devido 
às recomendações limitantes que 
vêm junto com estes empréstimos.
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A pandemia acabou consagrando a LAC como a região mais endividada do mundo  entre 
países emergentes e economias em desenvolvimento, pois é a região que mais tomou 
emprestado dinheiro para combater os efeitos econômicos e de saúde da COVID-19.¹8

No final de 2020, a magnitude do aumento da 
necessidade de financiamento havia sido tal que, 
de repente, de um ano para o outro, a região como 
um todo viu seu saldo da dívida pública sobre 
o PIB aumentar mais de 15 pontos percentuais, 
enquanto a média anual de 2012-2019 tinha sido 
de apenas 1,2 pontos percentuais. Ou seja, a LAC 
passou de uma dívida pública no setor público não 
financeirode 58,4% do PIB em 2019, para 73,7% do 
PIB em 2020. No nível do governo central, passou 
de 45,3% para 56,5% do PIB.

Entre os casos mais relevantes, um destaque  é 
o Brasil, que viu sua relação dívida pública/PIB 
aumentar em 14,6 pontos percentuais, passando 
de 74,3% em 2019 para 88,8% em 2020; seguida 
pela Colômbia, que passou de 57,3% para 71,5%; 

II.2. Endividamento como salvação

El Salvador, de 52,6% para 66,6%; enquanto o 
Equador passou de 52,3% para 63,1%. Destacam-
se também os casos do Panamá, que viu sua dívida 
pública aumentar em 23,4 pontos percentuais (de 
46,4% para 69,8%) e da República Dominicana, 
que passou de 40,4% para 58%. 

Em 2021, a dívida pública caiu, principalmente em 
decorrência da recuperação econômica. No nível 
do governo central, há um efeito denominador, 
que permitiu uma ligeira redução de quase 3 
pontos percentuais na dívida bruta para o PIB na 
região (vide Gráfico 2). De qualquer forma, este 
indicador ainda apresenta seus maiores números 
em duas décadas.¹9
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Gráfico 2. América Latina y el Caribe. Deuda pública bruta del gobierno central
En porcentaje del PIB / Período 2000-2021

Fonte: ECLAC, Panorama Fiscal da América Latina e Caribe 2022.
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II.3. Arrecadações ao ritmo da estagnação

Os governos da região devem favorecer um 
modelo de política fiscal que promova de forma 
justa e ativa esse desenvolvimento econômico 
progressivo, como forma de reduzir o peso da 
dívida pública na economia como um todo. Para 
isso, o investimento público deve ser usado como 
alavanca; a promoção de atividades econômicas 
de maior valor agregado com a promoção 

Antes da pandemia, a LAC não tinha feito seu 
dever de casa. Durante anos, reformas tributárias 
progressivas e abrangentes para garantir um 
pacto social e a blindagem de direitos foram 
adiadas na agenda política. O endividamento 
vertiginoso tem sido resultado da capacidade 
limitada dos Estados de combater, com recursos 
próprios, os efeitos  à saúde e à economia 
provocado pela COVID-19. Em 2020, a pandemia 
reduziu a arrecadação total do PIB na LAC para 
níveis de 2017.²¹

Fonte: ECLAC, Panorama Fiscal da América Latina e Caribe 2022. 
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de missões sociais, bem como um sistema 
tributário que recolha mais, porém com maior 
progressividade; e gastos sociais que assegurem 
direitos, regulados, por sua vez, pelos limites 
ecológicos do planeta. Os pilares desse novo 
contrato social basear-se-ão na reforma tributária 
progressiva e nas características descritas no 
inciso IV deste documento.

Em 2020, em dezesseis países da LAC, as 
receitas totais caíram -0,7 pontos percentuais, 
com o colapso nos países sul-americanos sendo 
particularmente mais acentuado (-0,9 pontos 
percentuais). No entanto, até 2021, com o fim do 
bloqueio e com a reabertura econômica, a renda 
voltou a se recuperar, aumentando em média 1,5 
ponto percentual na região. Segundo a Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL), 
em alguns casos, o aumento das receitas 
fiscais resultou da cessação das medidas de 
desoneração tributária que haviam sido adotadas 
em 2020 e de algumas receitas extraordinárias 
que foram arrecadadas em 2021.²²

America Latina e Caribe. Evolução da arrecadação total do 
governo central.

Em porcentagem do PIB / 2019-2021

América do Sul
e
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É importante mencionar que durante a 
pandemia, em quase todos os países, 
os impostos foram reduzidos mais 
do que o PIB, razão pela qual houve 
reduções generalizadas nos respectivos 
coeficientes fiscais. Entre 2019 e 2020, 
como resultado do impacto produzido 
pela pandemia, a arrecadação de 
impostos como percentual do PIB caiu 
em pelo menos vinte dos vinte e seis 
países monitorados. 

Aprofundando-se nesses números, a 
redução da arrecadação nos  países 
dependentes de atividades econômicas 
ligadas aos serviços e aquelas ligadas aos 
recursos energéticos é particularmente 
perceptível. Os três países que sofreram 
as maiores reduções na arrecadação de 
impostos como proporção do PIB, entre 
2019 e 2020, dependem do turismo (Cuba 
e Belize) ou das atividades relacionadas 
à exploração do petróleo e gás (Trinidad 
e Tobago).²5

Com o panorama recessivo recentemente 
deixado pela pandemia, aprofundado 
pelos efeitos inflacionários causados 
pela guerra na Ucrânia, o slogan 
parece plausível: “Pausa na reforma 
tributária”. No entanto, a Oxfam afirma 
que, precisamente, este é o momento 
apropriado para realizar essas reformas 
que foram adiadas, para evitar o aumento 
irreversível das lacunas de desigualdade 
e o crescimento da pobreza, como 
indicado na parte introdutória.

No entanto, espera-se que, dada a 
situação de recesso, essas reformas 
não sejam suficientes para compensar 
as quedas acentuadas, nem tampouco 
o aumento da pressão para manter os 
gastos públicos e a inflação em um 
contexto de maior emergência social 
após a pandemia. Daí a importância de 
avançar, em particular, na tributação 
da riqueza. O crescimento das fortunas 
bilionárias na região, justamente durante 
esse período de recesso, comprova a 
importância de se taxar mais aqueles que 
mais se beneficiaram nesta conjuntura.
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Com a estagnação econômica subjacente e 
seus efeitos negativos sobre as receitas, eram 
esperadas pressões sobre os gastos públicos, 
tornando sua sustentabilidade cada vez mais 
dependente de empréstimos . Os cortes nos 
gastos públicos em vários países da LAC, durante 
o período pré-pandemia, dificultaram as chances 
subsequentes de lidar com a fase inicial da 
pandemia. Aqui estão alguns exemplos: 

• O Brasil é um dos casos mais emblemáticos 
de desmonte dos gastos públicos antes da 
pandemia. Em 2016, estabeleceu um teto de 
gastos por meio de uma emenda constitucional. 
Entre 2018 e 2020, seu orçamento de saúde 
perdeu o equivalente a US$ 4,07 bilhões. Entre 
2014 e 2019, houve redução de 28,9% nos 
gastos com programas sociais. Enquanto os 
gastos sociais aumentaram a uma taxa média 
acumulada de 9,6% entre 2010 e 2018, em 
2019, cairam -17,2%. ²6 ²7 ²8

• No caso do Equador, um ano antes da 
pandemia, em março de 2019, o país fechou 
um acordo histórico de US$ 4.200.000 milhões 
com o FMI, em troca da implementação de 
medidas de austeridade fiscal e reformas 
estruturais, incluindo: subsídios direcionados, 
ratificação das prioridades com gastos 
de capital, contenção de salários do setor 
público, reforma tributária e reforma 
trabalhista. Destaca-se o Decreto Executivo 

II.4. Cortes pré-pandemias e os 
gastos sociais com a COVID-19

883, de outubro de 2019, por meio do qual 
o governo Moreno pretendia eliminar os 
subsídios aos combustíveis, implementados 
no país desde a década de 1970. Após doze 
dias de mobilizações, o presidente reverteu 
esse decreto, e decidiu cancelar o empréstimo 
em 2020, e posteriormente solicitou outro. ²9 ³0

• El Salvador foi o país que apresentou o 
maior esforço fiscal durante a pandemia. 
Anteriormente, vinha reduzindo seus gastos 
sociais por seis anos seguidos, passando de 
10,2% em 2013 para 8,3% em 2019.³¹ 

• Sob o mesmo indicador, a Colômbia passou de 
14,2% em 2015 para 13,1% em 2019.³²

•  

Assim, após a chegada da COVID-19, muitos 
governos tiveram que redobrar seus esforços para 
garantir a suficiência de recursos, especialmente 
aqueles já mencionados de natureza financeira. 
Nesse sentido, cabe fazer uma breve avaliação 
do esforço fiscal lançado para apoiar os gastos 
adicionais em programas de saúde pública e 
proteção social, bem como o apoio econômico 
direto às famílias e empresas, que foi ativado por 
diferentes governos da região.

Em primeiro lugar, é importante destacar o 
aumento histórico registrado pelos gastos 
sociais na região, que passou de 11,1% do PIB, 
em média, no período 2015-2019, para 13,6% do 
PIB em 2020 ³³  (vide gráfico 4). Com relação ao 
gasto público total, aumentou mais de 3 pontos 
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Gráfico 4. América Latina (17 países): gasto social del gobierno central, 2000-2020
En porcentajes del PIB y del gasto público total

Gasto públ ico social según clasificación por funciones del gobierno (en porcentajes del PIB)

Gasto públ ico social como porcentaje del gasto público total

Fonte: ECLAC, Demográfica e Social/ Social/ Despesa Social / Social/ Como % do PIB. Última atualização: 12 de outubro de 2021, 12:08 pm.

América Latina (17 países): gasto social do governo centra, 2000-2020
Em porcentagem do PIB e do gasto público total

Gasto público social segundo a classificação por funções do governo (em porcentagem do PIB)

Gasto público social como porcentagem do gasto público total.
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Fonte: ECLAC, Demográfica e Social/ Social/ Despesa Social / Social/ Como % do PIB. Última atualização: 12 de outubro de 2021, 12:08 pm.

Em relação à evolução dos gastos sociais acima 
mencionados, sua taxa média de crescimento 
anual, no período 2010-2019, foi de 4,4% na região. 
Mas, já em 2020, essa taxa subiu para 15,0%, com 
a sub-região da América Central crescendo mais, 
em torno de 17,0%. No caso da América do Sul, 
o crescimento foi de 14,0%. Nos cinco países 
caribenhos analisados, a situação é semelhante, 
com taxas médias de crescimento de 2,0% entre 
2010 e 2019 e 10,0% em 2020. ³4

Ao aprofundar as funções de gastos, fica claro 
que a maior parte do aumento dos gastos 
sociais deveu-se à implementação de pacotes 
de proteção social. Juntos, esses programas 
representaram quase três quartos (74,0%) do 
aumento dos gastos sociais em 2020, elevando 
os gastos com proteção social para cerca de 
5,9% do PIB. Da mesma forma, embora menos 
acentuados, destacam-se os aumentos nos 
gastos com saúde pública, que passaram de 2,3% 
do PIB para 2,7% disso (vide gráfico 5).

Em relação à proteção social, deve-se notar 
que este item inclui desembolsos por serviços 
e transferências para indivíduos e famílias, 
relacionados à doença e incapacidade, idade 
avançada, sobreviventes, família e filhos, 
desemprego, etc. Inclui, também, políticas e 
programas voltados para cobrir os riscos de perda 
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Gráfico 5. América Latina y el Caribe (22 países): gasto social del 
gobierno central, por funciones, 2000-2020 

(En porcentajes del PIB)

Protección del medio ambiente Vivienda y servicios comunitarios
Salud Actividades recreativas,  cultura y  religión
Educación Protección social

de renda ou aumento de gastos que possam 
afetar uma parcela da população, bem como 
aqueles que visam facilitar a inclusão e proteger 
a população das consequências da pobreza e da 
desigualdade. ³5

Em um exame mais aprofundado, observa-se que, 
em 2020, o país que experimentou o maior aumento 
dos gastos com proteção social em relação ao 
PIB foi o Brasil, com 4,76 pontos percentuais em 
relação aos gastos de 2019. No entanto, como 
mencionado anteriormente, o Brasil já vinha 
aplicando uma severa política de austeridade nos 
anos anteriores à pandemia, principalmente após 
a aprovação da referida emenda ao teto de gastos, 
no final de 2016, que limitou o crescimento dos 
gastos públicos por vinte anos. Deve-se notar 
que, na época, essa medida foi explicitamente 
apoiada pelo FMI. O então diretor do Fundo 
afirmou: “A adoção dessas medidas dentro de um 
prazo razoável ajudará a fortalecer a credibilidade 
do quadro da política macroeconômica, aumentar 
a confiança na economia e apoiar o retorno ao 
crescimento sólido, inclusivo e sustentável no 
Brasil”.³6 De fato, após ter experimentado um 
crescimento significativo na década anterior, 
entre 2016 e 2019, os gastos sociais em relação 
ao PIB estagnaram em torno de 17,3%, embora 
a proteção social tenha estagnado em torno de 
12,6% do PIB. 

América Latina e Caribe (22 países): gasto social do governo central, por 
funções, 2000-2020

(Em porcentagem do PIB)

Proteção do meio ambiente
Saúde
Educação

Habitação e serviços comunitários
Atividades recreativas, culturais e religião
Proteção Social
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Fonte: ECLAC, Demográfica e Social/ Social/ Despesa Social / Social/ Como % do PIB. Última atualização: 12 de outubro de 2021, 12:08 pm.

Com um cenário orçamentário inicial tão restritivo e 
uma pandemia se espalhando incontrolavelmente, 
esperava-se que o aumento dos gastos com 
proteção social fosse mais significativo no país. 
Destaca-se, também, o esforço fundamental 
promovido pelas organizações da sociedade 
civil para buscar a aprovação de uma renda 
mínima durante a pandemia. Na próxima seção, 
os estímulos fiscais tomados pelo governo 
brasileiro e outros da LAC durante a pandemia são 
analisados detalhadamente.

Outros países que tiveram aumentos acentuados 
nos gastos com proteção social em relação ao PIB 
foram El Salvador (4,26 pontos), Argentina (3,52 
pontos), República Dominicana (3,37 pontos), 

Estado Plurinacional da Bolívia (3,00 pontos), Chile 
(2,01 pontos), Colômbia (1,90 pontos), Guatemala 
(1,60 pontos), Paraguai (1,31 pontos), Peru (1,22 
pontos) e Equador (1,14 pontos). A CEPAL também 
destaca casos particulares de aumentos nominais 
muito significativos. Por exemplo, o aumento em 
quase 2,5 vezes na República Dominicana (244%), 
em quase duas vezes em El Salvador (194%) e na 
Guatemala (115%). ³7
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Diante da chegada e da aceleração da 
disseminação da pandemia na região, os governos 
de diferentes países da LAC fizeram investimentos 
significativos e sem precedentes de recursos 
para implementar programas de proteção social 
para as famílias, apoio econômico às empresas 
ou fortalecer seus sistemas públicos de saúde 
deteriorados. Para pagar grande parte desses 
esforços, vários países da LAC recorreram ao FMI. 

A LAC tornou-se beneficiária de cerca de 70% do 
financiamento emergencial do Fundo Monetário 
Internacional durante a pandemia. Oito países 
da região não haviam recorrido aos empréstimos 
do FMI há mais de uma década. O caso do Chile, 
cujo último acordo com o FMI data de 1989, é 
impressionante. Desde o início da pandemia, a 
Oxfam tem monitorado de forma abrangente 
os arranjos de financiamento de 85 países em 
desenvolvimento com o FMI, identificando as 
principais características das políticas fiscais 
sugeridas pelo FMI nos acordos para  ter  acesso 
a esses recursos nesses  países em questão. ³8 ³9 40 

Os achados sugerem que, na maioria dos casos, 
o FMI promove abertamente a adoção de algum 
tipo de medida de consolidação fiscal, ou seja, 
austeridade fiscal, concretizadas em maior ou 
menor grau em planos subsequentes para cortar 
gastos públicos. Para o primeiro corte do estudo, 
até março de 2021, a Oxfam mostrou que 85% 
dos 107 empréstimos do FMI no primeiro ano 
da pandemia tinham como objetivo iniciar ou 
retomar planos de austeridade durante o período 
de recuperação econômica, principalmente nas 
regiões da África e da América Latina. Essas 
propostas se materializaram em congelamentos 
ou cortes salariais, aumentos ou introdução do 
IVA, um imposto de natureza indireta e regressiva, 
bem como cortes nos gastos públicos em geral, 

Entre 1º de abril de 2020 e 31 de maio de 2022, o 
FMI estabeleceu 21 contratos de empréstimo com 
quatorze países da LAC. Como resultado desses 
compromissos, ao longo da pandemia, a região 
esteve disponível para acessar DEGs (Direitos 
Especiais de Giro) no valor aproximado de 129 
bilhões, o equivalente a cerca de 172 bilhões de 

III.1.  Mapeamento da Presença e Recomendações do FMI na LAC

incluindo reduções ou eliminações de subsídios. 
41 Até o segundo corte do estudo, março de 
2022, a maioria dos empréstimos aprovados já 
continha a condicionalidade de realizar medidas 
de consolidação fiscal como pré-requisito, com 
o qual o FMI começou a operar como se a crise 
tivesse passado. No entanto, vale ressaltar que 
houve países onde a reversão das medidas de 
proteção social contra a COVID-19 começou  antes, 
em 2021; esse processo também foi influenciado 
pela redução de seus respectivos espaços fiscais. 
Nesse sentido, os países começaram a reverter 
medidas de apoio contra a COVID-19, priorizando 
objetivos de redução do déficit. Isso ocorre em um 
momento em que a pandemia ainda está em curso 
e a crise é agravada por aumentos históricos nos 
preços de alimentos e energia, exacerbados pela 
guerra na Ucrânia. As medidas de austeridade 
previstas nestes novos programas de empréstimos 
do FMI provavelmente transformarão uma situação 
devastadora em uma situação insuportável. 42

No entanto, é útil examinar com mais detalhes o 
que aconteceu nos países latino-americanos, ao 
que se dedicam as duas subseções seguintes. 
Em primeiro lugar, quantifica o escopo global 
dos acordos do Acordo de Livre Comércio das 
Américas (ALCA) com o FMI entre 2020 e 2022, 
apontando características gerais e destacando 
aspectos específicos em uma amostra de países. 
Posteriormente, serão abordados os pacotes de 
medidas lançadas pelos diferentes países da 
região, destacando suas características comuns e 
evidências do início do desmonte antecipado. 

III. Consolidação Fiscal Antecipada

dólares.43 Para contextualizar, esse montante é 
superior ao PIB nominal projetado até 2022 do 
Panamá, Costa Rica e El Salvador juntos. 44 

É importante ressaltar que nem todos os países de 
LAC aderiram nas mesmas condições. Ademais, 
esses condicionantes, quando estabelecidos, 
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variaram significativamente. A Figura 1 resume 
uma amostra inicial de casos, além de serem 
sistematizados nas tabelas anexadas 1 e 2 deste 
documento. No entanto, deve-se notar que a 
própria instituição reconhece a má reputação que 
as suas clássicas políticas de ajuste estrutural 
ganharam no passado. É por isso que, em 2019, 
iniciou um conjunto de reformas de mecanismos 

de empréstimos cujo objetivo fundamental era, 
em suas próprias palavras, “reduzir o aparente 
estigma de obter crédito do FMI”. Nesse sentido, 
é conveniente resumir em traços amplos as 
principais características das modalidades de 
empréstimos que a LAC tomou durante os dois 
anos da pandemia: 45

• Grupo A: SDRs 88.940 milhões, 68,7% do total acordado com os países da LAC durante a 
pandemia. Aqueles países com melhor histórico de fundamentos econômicos sólidos perante 
o FMI, ou seja, que têm mostrado melhores indicadores de desempenho econômico, ao mesmo 
tempo em que apresentam o que a instituição considera ser quadros políticos muito sólidos. 
Nesse grupo, há países como Colômbia, Chile, Peru ou México, que concordaram durante a 
pandemia com os acordos flexíveis de linhas de crédito, acordos de linha de liquidez de curto 
prazo (Chile) ou, em menor grau, linha de precaução e liquidez (Panamá). Historicamente 
cumprindo algumas das principais recomendações de política fiscal do FMI, como regras 
fiscais dívida-PIB ou limites de déficit primário, entre outros, com ou sem acordos formais 
entre eles, eles não apresentam condicionalidade explícita em seus acordos. São recursos 
livremente disponíveis para serem retirados ou utilizados ao longo do tempo pelos países em 
questão. A partir de 31 de maio de 2022, somente a Colômbia teria retirado os SDRs de 3.750 
milhões de dólares, dos 7.155,7 milhões de SDR disponíveis em sua linha de crédito flexível. O 
nível global de implementação entre os países em causa é de apenas 4,2%. 46

• Grupo B: SDR 2822,4 milhões, 2,2% do valor total acordado com os países da LAC durante 
a pandemia. A maioria dos países convergem aqui e recebem assistência rápida para suas 
necessidades urgentes. Para esses países, os principais instrumentos disponíveis seriam 
o Rapid Financing Instrument (RFI, Instrumento de Financiamento Rápido) e o Rapid Credit 
Facility (RCF, Facilidade de Crédito Rápido). O RCF é acessível a países de baixa renda e é 
concessionário, ou seja, nenhuma taxa de juros é paga. Na RFI, os países, por outro lado, 
devem pagar os juros correspondentes. Ambos os empréstimos não têm condicionalidades 
e são financiamentos emergenciais. No primeiro caso, estão localizados os empréstimos 
concedidos à maioria dos países da América Central e do Caribe, como El Salvador, Guatemala, 
Costa Rica, Panamá, Nicarágua e República Dominicana; assim como duas das pequenas 
economias da América do Sul: Paraguai e Equador. Os países desse grupo apresentaram o 
maior nível de implementação (77,7%) ou retirada de recursos a partir de 31 de maio de 2022, 
dada a sua óbvia necessidade de recursos para enfrentar a COVID-19. 47

• Grupo C: SDR 37.766,5 milhões, 29,2% do total acordado com os países da LAC durante a 
pandemia. Neste grupo estão os países com programas tradicionais de empréstimos com o 
FMI. Esses países são caracterizados por economias de mercado emergentes e avançadas 
em crise, para quem são oferecidas a modalidade tradicional stand-by, ou o tipo de facilidade 
estendida, fornecido como ferramentas de apoio a médio prazo para países que enfrentam 
problemas prolongados de equilíbrio de pagamentos. Esses empréstimos estão condicionados 
à implementação de determinadas medidas de ajuste, como metas de redução do déficit, 
variando de caso para caso. Os países que não cumprirem essas condições poderão ver o 
desembolso de recursos suspenso. Para países como Argentina, Equador ou Costa Rica, 
prevaleceram os chamados acordos de instalações estendidas.
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Em relação ao último grupo, diante das adversidades 
do contexto atual, é importante ressaltar a natureza 
estritamente limitante que a adoção de algumas 
dessas condicionalidades implicaria. Destaca-se, 
por exemplo, o caso da Argentina, um dos países 
mais endividados do mundo com o FMI, que teria 
de reduzir gradualmente seus gastos primários 
para 20,5% do PIB em 2023; bem como sua relação 
dívida pública com o PIB: de 80,6% em 2021 para 
74,3% em 2023. Mais especificamente, o FMI 
recomenda uma focalização rigorosa de subsídios 
e programas sociais, bem como uma gestão 
“prudente” de salários e pensões.48No entanto, a 
intenção manifesta do acordo de enfrentar a alta 
inflação, estimular reservas, preencher as lacunas 
sociais e de infraestrutura do país e fomentar o 
crescimento inclusivo é positivamente destacada.

Destaca ainda o caso do Equador, país que, em 
seu Código Orgânico de Planejamento e Finanças 
Públicas (Coplafip), propôs como objetivo reduzir 
sua relação entre a dívida pública e o PIB em não 
mais de 57%, quando atualmente está em mais 
de 63,1% do PIB devido ao efeito da pandemia. O 
referido plano de austeridade fiscal é abertamente 
endossado pelo FMI. Também inclui medidas para 
controlar os gastos públicos e focalizar programas 
de proteção social. Para honrar esses fins, o Governo 
equatoriano estabeleceu em sua programação 
orçamentária de quatro anos 2022-2025, o corte 
nos gastos públicos de 21,5% do PIB em 2022 para 
19,3% em 2025; ao mesmo tempo, compromete-se 
a reduzir o resultado fiscal ordinário, de -3,5% em 

2022 para -1,4% em 2025. Em relação ao caso da 
Costa Rica, os gastos do governo central seriam 
reduzidos de 19,2% do PIB em 2022 para 16,9% do 
PIB em 2027. 49 50 51 52

Por fim, vale ressaltar também que, em países 
com linhas de crédito flexíveis, embora não haja 
condicionalidades explícitas, o FMI leva em conta 
suas respectivas projeções de gastos plurianuais 
ao sublinhar seu nível de solidez. No Peru, um 
país com um acordo de crédito flexível (sem 
condicionalidade) com o FMI, propõe-se uma 
redução dos gastos primários de quase 3 pontos 
percentuais do PIB entre 2022 e 2024, apesar de a 
pandemia continuar durante esse período.53    

No caso da Colômbia, embora o acordo formal não 
tenha implicado condicionalidade explícita – uma 
vez que o país  se aproveitou de uma linha de crédito 
flexível – na prática, a influência do FMI impactou a 
política fiscal do país; por exemplo, com a adoção 
de uma regra fiscal, que é a austeridade na forma 
de uma lei. Em fevereiro de 2021, o FMI pediu à 
Colômbia “uma consolidação fiscal gradual pautada 
pelas reformas fiscais”, o que foi levado em conta 
pelo Executivo. O FMI propôs que a reforma fosse 
gradual e pelo menos 2 pontos do PIB, incluindo 
a redução das isenções do IVA. Para o FMI, “uma 
consolidação fiscal gradual guiada pelas reformas 
fiscais deve garantir um retorno à âncora fiscal nos 
próximos cinco anos”. 54. Dessa forma, por exemplo, 
na programação fiscal de médio prazo vigente 
em 2021, o governo central considerou alcançar 
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superávits primários e alocar maiores recursos para 
o pagamento da dívida, reduzindo continuamente 
os gastos públicos, passando de 24,8% do PIB em 
2021 para 19,6% do PIB no final da década, 2029 
Até 2022, os gastos do governo teriam que ser 
reduzidos em 1,6 pontos percentuais do PIB, em 
linha com “o retorno à âncora fiscal” solicitado pelo 
FMI. Da mesma forma, o investimento social cairia 
de 0,5% do PIB em 2022 para 0,1% do PIB em 2032. 
Mais detalhes sobre o caso da Colômbia podem ser 
encontrados na seção V deste relatório, na caixa 
correspondente do país. 54 55

Por sua vez, El Salvador concordou com um primeiro 
acordo de empréstimo emergencial com o FMI, 
de um tipo de financiamento rápido, no valor de 
US$ 389 milhões. No âmbito dessa assistência, 
o FMI recomendou que era  necessário que o 
país ampliasse temporariamente o déficit fiscal 
para preservar a saúde pública e conter o impacto 
econômico da pandemia, e recomendou um ajuste 
fiscal gradual a partir de 2021. O ajuste deve buscar 
um equilíbrio fiscal primário de 3,5% do PIB até o final 
de 2024 e colocar a dívida pública em uma trajetória 
de forte declínio para atingir 60% do PIB até 2030. 
Mais detalhes sobre o caso de El Salvador podem 
ser encontrados na seção V deste relatório, na caixa 
correspondente do país. 56

Esses cenários de corte de gastos públicos pelos 
governos, seja sob condicionalidade ou sob algum 
tipo de influência na agenda da política fiscal pelo 
FMI, vêm em um momento em que a região está 

perdendo a oportunidade de estabelecer as bases 
para políticas universais de proteção social que 
quebram as desigualdades estruturais existentes. 
Pelo contrário, várias das medidas promovidas pelo 
FMI sugerem que o direcionamento das políticas 
sociais seria uma parte essencial do remédio. 

É impressionante que, mesmo diante de um 
cenário internacional convulsionado pelos efeitos 
econômicos da guerra na Ucrânia, os governos têm 
demorado a agir imediatamente, sem inicialmente 
abandonar o caminho dos cortes nos gastos 
públicos, em particular, em programas de proteção 
social.

O próprio FMI está ciente da desaceleração 
econômica na região e dos potenciais efeitos 
negativos do aumento dos preços da energia e 
dos preços  dos alimentos básicos. O aumento 
atual da inflação é regressivo e são as famílias de 
baixa renda que são mais afetadas pelo aumento 
do custo de vida. 57 O insistente apelo à prudência 
em termos fiscais – austeridade fiscal – apostando 
em acentuar o foco apenas nas famílias de alta 
vulnerabilidade é claramente insuficiente, e acaba 
por ser apenas uma ação que limita os direitos, não 
apenas à proteção social em geral, mas também à 
própria segurança alimentar da região. 

© James Rodríguez / Oxfam



Argentina
(Del 
25/03/2022 al 
24/09/2024)

Acuerdo de facilidad ampliada: US$ 44,000millones

Acuerdo con condicionalidad: mejoras en estructura del gasto, reducción de subsidios energéticos ¨costosos¨ y no
focalizados. Programas de asistencia social bien focalizados y de una gestión prudente de los salarios y pensiones.

Gasto primario acordado con el FMI: 21.2 % del PIB en 2021, 20.7 % en 2022 y 20,5 % del PIB en 2023.

Deuda Pública: del 80.6 % del PIB en 2021 al 74.3 % del PIB en 2023.

Colombia
(Del 
29/04/2022 al 
28/04/2024)

Acuerdo línea de crédito flexible: US$ 9800millones.

Acuerdo sin condicionalidad.

Marco fiscal de mediano plazo 2021, con proyecciones fiscales para el período 2023-2032. El gasto total se reduce
del 23.2 % del PIB en 2022 al 19.6 % del PIB en 2032. Inversión social se reduciría en 0,4 p. p. del PIB: del 0.5% del
PIB en 2022 al 0.1% del PIB en 2032.

Chile
(Del 
29/05/2020 al 
28/05/2022)

Acuerdo línea de crédito flexible: US$ 23,930millones.

Acuerdo sin condicionalidad.

Marco de mediano plazo del sector público 2023-2026. Dos (2) escenarios: (i) balance estructural: ajustes en el
gasto comprometido. De déficit primario del -3.9 % del PIB en 2022 a un balance primario 0.1 % del PIB en 2026. (ii)
balance ¨efectivo compatible con meta¨: déficit primario del -2.8 % en 2022 a un -0.5 % en 2026.

Ecuador
(Del 
30/09/2020 al 
29/12/2022)

Acuerdo de facilidad ampliada: US$ 6500millones.

Acuerdo con condicionalidad: énfasis del FMI en sostenibilidad fiscal y tope de deuda pública en 57.0 % del PIB.
Incluye reforma tributaria y control del gasto público.

Programación presupuestaria cuatrianual 2022-2025: reducción deuda al 57.0 % del PIB para el 2025. Respecto al
gasto, se plantean dos escenarios: (1) escenario sin incluir nuevos programas. Total del gasto, del 21.5 % del PIB en 2022
al 19.4 % del PIB en 2025; (2) escenario más amplio, con Plan Creación de Oportunidades: 2022 y 2023: 21.1 % del PIB; y
en 2025 bajaría al 19.3 % del PIB.

Perú 
(Del 
28/05/2020 al 
27/05/2022)

Acuerdo línea de crédito flexible: US$ 11,000millones.

Acuerdo sin condicionalidad.

Informe de Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024. El gasto total, sin servicio de la deuda, sería del
19.3 % en 2022, 17.4% en 2023 y 16.5% en 2024. El gasto en protección social bajaría del 0.8 % del PIB al 0.7 % del
PIB. El gasto en salud bajaría del 2.5 % del PIB al 2.0 % del PIB.

Costa Rica

(Del 
01/03/2021 al 
31/07/24)

Acuerdo de facilidad ampliada: US$ 1778millones.

Acuerdo con condicionalidad: (i) reformas fiscales, sostenibilidad de la deuda; (ii) estabilidad monetaria y
financiera, reforzando autonomía operativa y gobernanza del banco central; y (iii) reformas estructurales.

Marco fiscal de mediano plazo, 2022-2027. El gasto del gobierno central pasaría de 19.2 % a 16.9 % entre 2022 y
2027. Ambos escenarios procuran obtener balance primario superior al 1 % en 2023.

México
(Del
19/11/2021 al
18/11/2023)

Acuerdo línea de crédito flexible: US$ 50,000millones.

Acuerdo sin condicionalidad.

Marco de Desarrollo y Bienestar de Mediano Plazo 2023-2027: RFSP inerciales que pasan del 3.2 % del PIB en 2023
al 2.8% en 2027. Estos montos permitirían mantener el saldo histórico de los RFSP en 51.0 % del PIB hasta 2027, es
decir, una trayectoria constante a partir de 2021.

18

Tabela 2. LAC (seis países): acordos do FMI e previsões de gastos de médio prazo

A região ainda não se recuperou das consequências sanitárias, sociais e econômicas da pandemia COVID-19, e uma guerra está emergindo. O 
efeito inflacionário sobre as necessidades básicas das duas crises não é combatido simplesmente redirecionando os gastos públicos de um 
item orçamentário para outro, para apenas jogar a boia de salvação (subsidiar) para aqueles que estão se afogando (indigência). Em vez disso, 
mas sem deixar de começar protegendo a população mais vulnerável de forma justa, acreditamos que o cenário é mais do que propício para um 
amplo consenso fiscal regional e nacional. 

Fonte: Comunicados do FMI e documentos governamentais em questão. Argentina: https://bit.ly/39zcOec e https://bit.ly/3sNgyzr / Colômbia: https://bit.ly/37ZHnt4 / Chile: 
https://bit.ly/3wCwlSW / Equador: https://bit.ly/3sNWvB8 / Peru: https://bit.ly/3sNh0h7 / Costa Rica: https://bit.ly/3PwrjjC / México: https://bit.ly/3MBPlrg

https://bit.ly/39zcOec
https://bit.ly/3sNgyzr / 
https://bit.ly/37ZHnt4 / 
https://bit.ly/3wCwlSW
https://bit.ly/3sNWvB8 / 
https://bit.ly/3sNh0h7 /
https://bit.ly/3PwrjjC / 
https://bit.ly/3MBPlrg 


Transferencias 
monetarias

•Nuevas transferencias: 
157 medidas en 32 países 
(34 % del total).

•Aumento de monto de 
transferencias 
monetarias existentes: 
29 medidas en 12 países 
(6 % del total). 

•Aumento de cobertura 
poblacional de 
transferencias 
existentes: 9 medidas en 
8 países (2 % del total).

•Anticipo de entrega de 
programas de 
transferencias 
existentes: 12 medidas 
en 9 países (3 % del 
total).

Transferencias en 
especie

•Entrega de alimentos, 
medicamentos, 
materiales educativos 
(computadoras, tabletas 
y celulares).

•Apoyos para inclusión 
laboral y productiva, 
como becas de 
capacitación en línea o 
formación y entrega de 
insumos para el 
emprendimiento.

Aseguramiento y 
facilitación del acceso 
a los servicios básicos

•Agua, energia, teléfono e 
internet. 

•Prohibición del corte de 
servicios, reconexión por 
falta de pago y 
postergación o acuerdos 
para el pago de facturas.

Contención y 
reducción de gastos de 

los hogares

•Alivios tributarios 
(exoneración de 
multas, postergación 
de pago de 
impuestos).
•Medidas de fijación y 

control de precios de 
los productos de la 
canasta básica y 
alquileres.
•Facilidades de pago 

(aplazamiento pago 
de cuotas créditos e 
hipotecas, 
readecuación de 
préstamos,exención 
de pagos o suspensión 
multas e intereses de 
mora). 
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Tabela 3. LAC: medidas emergenciais de proteção social não contributivas e outros apoios à 
população em situação de pobreza e vulnerabilidade, anos de 2020 e 2021

Até o final de 2021, os pacotes 
históricos de estímulo fiscal, 
medidas emergenciais e 
transferências de recursos diretos 
para a população, que haviam 
sido lançados pelos governos 
da região para mitigar o impacto 
econômico e social da pandemia 
na população, já haviam sido 
reduzidos em quase metade. 

Desde março de 2020, as 
transferências emergenciais 
anunciadas pelos países 
para mitigar o efeito da crise 
representaram uma despesa de 
US$ 89,7 bilhões, enquanto que 
no período janeiro-outubro de 
2021, as despesas anunciadas 
para financiar essas medidas de 
mitigação foram de apenas US$ 
45,3 bilhões.58

Essa tendência de desmantelar 
os gastos sociais representa 
um retrocesso para a agenda 

Fonte: FMI (2022), Panorama Social da América Latina 2021 (pp. 134-135).  

III.2. Sobre pacotes de estímulo fiscal em 
LAC e riscos de contratempos

de direitos, o que dificulta 
a construção de um novo 
pacto social. Para a Oxfam, os 
governos devem abandonar 
esse caminho de regressão se 
quiserem manter a coesão social 
e evitar surtos como os que já 
foram experimentados durante o 
passado recente na região. Este 
cenário é ainda mais complicado 
pelos efeitos econômicos 
perniciosos da guerra na Ucrânia 
sobre os custos de alimentação, 
transporte e habitação. 

Em tempos de novas incertezas 
como as atuais, devemos rever e 
aprender com as lições advindas 
das boas práticas deixadas pela 
alocação sem precedentes de 
recursos em programas sociais 
que os próprios governos da 
região lançaram como resultado 
da pandemia. 

 

Se algo foi demonstrado com a 
COVID19, é que as capacidades 
de expansão dos serviços 
públicos, com eficiência e 
equidade social, estão presentes 
e os governos podem fazê-lo. 
Uma proporção significativa 
dos recursos adquiridos pelos 
diferentes governos da região, 
tanto do FMI quanto do resto 
dos instrumentos financeiros 
implantados, foram canalizados 
para programas de proteção social 
não contributivos. Na prática, 
isso envolvia transferências 
diretas, monetárias e especiais, 
voltadas para famílias e pessoas 
em situação de pobreza e 
vulnerabilidade. No final de 
2021, na região da LAC, os 
governos de trinta e um países 
implementaram cerca de 378 
medidas não contributivas, que 
estão resumidas e categorizadas 
na Tabela 3 abaixo.

58 ECLAC (2022), 
Panorama social da 
América Latina 2021 
(p. 13).  https://bit.
ly/3PmjX1L

https://bit.ly/3PmjX1L
https://bit.ly/3PmjX1L
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A maioria das medidas 
citadas (quase 86%) 
foram postas em 
prática em 2020. No 
entanto, muitas delas 
foram posteriormente 
retrocedidas durante 
o ano de 2021. Em 
relação a casos 
particulares, destaca-
se uma amostra 
introdutória de quatro 
países da LAC abaixo: 

Colômbia: Em 15 de abril de 2020, o Governo forneceu recursos 
adicionais ao Orçamento Geral da Nação, aproximadamente US$ 
2.400 milhões, para o Fundo de Mitigação de Emergências (FOME), 
bem como outras medidas, incluindo o apoio financeiro do FMI. Entre 
as principais medidas estão a 60 restituição do IVA a um milhão de 
famílias de baixa renda; o Programa de Apoio ao Emprego Formal 
(PAEF), que concedeu apoio monetário estatal para pagamentos 
de folha de pagamento (Decreto 639 de 2020); o Programa renda 
solidária, que concede subsídios de US$ 43 por mês às famílias de 
baixa renda: este programa 61 emprega cerca de 700 mil pessoas por 
ano (Decreto 518); decretos sucessivos para a prorrogação de prazos 
para apresentação e pagamento da declaração de imposto de renda, 
bem como outras medidas que fizeram alterações no IVA, imposto de 
renda e algumas tarifas para importação de produtos.

Equador: Ao contrário do caso anterior, o Equador foi um dos países com menor aumento de 
gastos sociais durante a pandemia. De fato, enquanto na América do Sul a média era de cerca 
de 16% do PIB, no Equador era de apenas 11,7% do PIB. Durante a emergência sanitária, foram 
implementadas medidas específicas de proteção social para reduzir os efeitos das quarentenas 
obrigatórias sobre populações vulneráveis. Ressalta-se que, com os programas de assistência 
social de 2020, apenas 37% dos domicílios do primeiro quintil foram cobertos. Durante os primeiros 
meses da pandemia, foram feitas transferências de dinheiro 66 67 para aqueles que ganham menos 
de US$ 400 por mês: aproximadamente 400.000 famílias. O Instituto de Previdência Social atrasou 
os pagamentos ao sistema previdenciário em noventa dias. As transferências foram feitas em 
espécie: entrega de alimentos às famílias que as necessitavam em nível nacional, autorizadas 
pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Os serviços básicos foram garantidos: a partir da 
data do estado de emergência e até um ano depois, foi proibido aumentar os valores ou taxas 
dos serviços básicos, incluindo telecomunicações e internet, sejam prestados por instituições 
públicas ou privadas, direta ou por delegação. Foram eliminados impostos especiais temporários: 
das contribuições dos trabalhadores e empresas do Direito Humanitário apresentadas em abril 
ao Congresso. 68

El Salvador: É um dos países da região que implantou o maior esforço fiscal em medidas devido à 
COVID-19: cerca de 11,1% do PIB, quando a média em LAC foi de 3,9% do PIB. Na época, a Assembleia 
Legislativa autorizou o Executivo a adquirir dívida de até US$ 2 bilhões para as despesas implícitas 
pela emergência sanitária. O orçamento da saúde foi aumentado para 2%; foi aplicado o adiamento 
do pagamento de tributos: prorrogações adicionais no pagamento do imposto de renda e, uma vez 
expirado o prazo, a oportunidade de pagamento em oito parcelas; isenção de qualquer pagamento 
de impostos sobre doações recebidas para atender as emergências da COVID-19; isenções para 
empreendedores do setor turístico. Além disso, foi concedida a Lei transitória para facilitar o 
cumprimento voluntário das obrigações fiscais no âmbito da Emergência Nacional causada pela 
pandemia da COVID-19; e Decreto Executivo nº 12: 62 63 a) Pessoas (1) sem vínculo empregatício, (2) 
sem renda permanente e (3) economicamente afetadas pela pandemia da COVID19, receberiam 
uma transferência de USD 300 por família durante a quarentena domiciliar: 1,5 milhão de famílias 
foram beneficiadas. Nos dois primeiros meses da pandemia, o Governo entregou um milhão de 
cestas de alimentos a 262 prefeitos para aliviar a crise; ordenou a suspensão do 64 65 pagamento 
de serviços básicos como água, luz, telefone, Tv a cabo e internet por três meses, bem como o 
pagamento de aluguéis, cartões de crédito e empréstimos. 
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Brasil: Apesar das restrições impostas pelo teto de gastos vigente no país sul-americano, 
durante a pandemia, foi lançado auxílio emergencial para mais de 67 milhões de pessoas, com 
investimento público de R$ 322 bilhões (US$ 58.400.000 milhões), cerca de 4% do PIB brasileiro, 
devido a forte pressão da sociedade civil, contribuindo para que a taxa de pobreza no Brasil 
caísse de 11% no final de 2019 para 4,5% em agosto de 2020. No entanto, com o fim do auxílio 
emergencial no início de 2021, a taxa de pobreza voltou a 12,8% e atingiu o patamar de 2011. 69 
70 71 Medidas específicas de proteção social incluem a “Lei 13.982”, que criou auxílio emergencial 
(auxílio emergencial)72 no valor de R$ 600 por mês (cerca de US$ 110, na taxa de câmbio de abril 
de 2020) por pessoa, por três meses, para apoiar adultos sem emprego formal, mas que estavam 
na condição de trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEI) ou contribuintes 
previdenciários. Além disso, foi aplicada a Medida Provisória 927, que estabeleceu, entre outros, 
que o pagamento do abono anual (pagamento anual: uma renda adicional para os beneficiários 
da previdência social) seria adiantado; e a Medida Provisória 946, que permitia novos saques 
em dinheiro dos fundos previdenciários para os beneficiários, no valor de R$ 35 mil, bem como o 
pagamento antecipado da primeira (planejado antes da pandemia) e segunda (devido a COVID-19) 
parcelas do 13º salário 73  para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), de abril e maio, respectivamente. 74

Em geral, das medidas emergenciais totais 
implementadas pelos diferentes governos da 
região, pelo menos 221 apresentam informações 
suficientes para estimar seu gasto total por medida. 
As diferenças são notáveis pela sub-região. Por 
exemplo, em 2021, dos USD 45.271 milhões 
de despesas totais na LAC para transferências 
emergenciais e em espécie, ocorreu o seguinte: 75

• Cerca de US$ 40.603 milhões (89,7% do total 
regional) correspondem às transferências de 
recursos realizados na América do Sul, especialmente 
para o Brasil e o Chile, que respondem por mais de 
três quartos da sub-região (77%).

• Outros USD 4.522 milhões (10% do total) 
correspondem à programas de emergência 
desenvolvidos na América Central, México e 
República Dominicana.

• Os 145 milhões restantes (0,3% do total) 
correspondem aos outros países do Caribe, entre 
os quais as Bahamas e a Jamaica contribuem 
com mais de 40%. 76 

O desmantelamento de caixas e programas de 
transferência em espécie em 2021 também pode 
ser expresso em termos de gasto médio mensal 
em porcentagem do PIB, por parcelas e por sub-
regiões. Por exemplo, para a região como um todo, 
entre março e agosto de 2020, a despesa média 
mensal como proporção do PIB foi de 1,6% do PIB, 

mas para o período setembro-dezembro do mesmo 
ano caiu para apenas 1,2% do PIB. Entrando no ano 
de 2021, entre janeiro e abril, o esforço fiscal como 
um todo ficou em 1,0% do PIB; mas foi rapidamente 
reduzindo para 0,89% do PIB entre maio e agosto, 
e para 0,70% do PIB no intervalo de setembro a 
dezembro de 2021.

A queda foi mais acentuada em algumas regiões 
do que em outras. Por exemplo, na América do Sul, 
o esforço fiscal para a implementação de caixa e 
transferências em espécie que ocorreram no último 
trimestre de 2021 (setembro-dezembro) ainda 
representava 91% do valor acumulado um ano antes 
(setembro-dezembro de 2020). 

Por outro lado, na América Central, especificamente 
no México, Haiti e República Dominicana, o mesmo 
indicador mal ficou em 47,7% no período de setembro 
a dezembro de 2021. Pior ainda foi para o resto dos 
Estados insulares do Caribe, onde apenas 33,1% do 
esforço fiscal implantado um ano antes foi mantido 
(vide gráfico 6). 
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Fonte: FMI (2022), Panorama Social da América Latina 2021 (p. 185). 77 

A priori, pode-se argumentar que diante de um 
cenário de retirada da COVID-19 na região, bem 
como da consequente recuperação da atividade 
econômica como um todo, seria de esperar 
que esses programas implementados durante 
a pandemia, sendo de natureza conjuntural, 
fossem gradualmente desativados. No entanto, 
precisamente o que é questionável é a natureza 
excepcional que caracteriza a proteção social em 
grande parte dos países da região. Uma pandemia 
teve que ocorrer para que os governos de diferentes 
países aplicassem medidas extensivas de proteção 
social à população, particularmente aos grupos 
sociais mais vulneráveis e excluídos. 

Em um contexto de tanta incerteza e crise 
econômica em que nos encontramos, na OXFAM 
acreditamos que a LAC deve abandonar o caminho 
dogmático da austeridade o mais rápido possível. 
Ao contrário das vozes que pedem cautela e a não 
promoção de reformas tributárias neste momento, 
a Oxfam, decisivamente, defende a ideia de que é 
necessário promover um debate regional, e também 

Esse gasto social experimentou seu maior 
crescimento em pelo menos uma década e meia 
durante a COVID-19, eé a confirmação de como 
tem sido a defasagem por trás da construção de 
um pacto social na LAC. Ao invés de desmantelar 
esses programas em efeito cascata para níveis 
pré-pandemia, os programas de proteção social 
possibilitados durante a emergência de saúde na 
região devem servir de ponta do iceberg para o 
rearranjo e expansão de políticas sociais universais 
que enfrentam diretamente as condições de pobreza 
e desigualdade na região.

Essa necessidade é aumentada pelo cenário  
internacional de constantes volatilidade e incertezas, 
incluindo a crise do custo de vida, com a escalada 
ascendente dos preços de alimentos e energia 
causada pela guerra na Ucrânia.

IV. A Alternativa
país a país, sobre a necessidade eminente de uma 
reforma fiscal abrangente que ataque à raiz as 
desigualdades estruturais da região com a maior 
desigualdade na distribuição da riqueza no mundo. 
No entanto, é de se reconhecer que os debates sobre 
esta questão podem durar muito tempo, devido à 
complexidade do consenso social exigido, tempo 
que milhões de pessoas na LAC não podem esperar, 

Gráfico 6. América Latina e Caribe (31 países): gastos médios 
mensais estimados para transferência de emergência

2020 e 2021 / Em % do PIB mensal médio de 2020

   Março-maio          Junho-agosto       Setembro-dezembro       Janeiro-abril             Maio-agosto    Setembro-Dezembro
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afetadas tanto pelas fraturas sociais deixadas pela 
pandemia quanto pelas consequências econômicas 
da guerra na Ucrânia. 78

Por essa razão, a proposta deste estudo   traz a 
necessidade imediata de reformas tributárias 
concretas que, por um lado, aumentam as 
capacidades de cobrança imediata e, por outro, o 
fazem sob rígidos princípios da justiça fiscal. Em 
23 de maio de 2022, no âmbito da reunião anual 
do Fórum Econômico Mundial em Davos, a Oxfam 
propôs promover uma tributação excepcional, 
solidária e emergencial sobre a riqueza das maiores 
fortunas do mundo. São os super ricos que viram 
suas fortunas crescerem exponencialmente durante 
a pandemia da COVID-19. Este ponto é retomado na 
parte final, com a proposta limitada à LAC. 79 

É hora dos ultra-ricos contribuirem considerando 
sua maior capacidade, tributando-os de forma justa 
e equitativa, de acordo com sua riqueza, para que 
esses recursos sejam redirecionados para garantir 
os direitos do resto da sociedade, particularmente 
aqueles que têm menos.Essas ações farão com que 
as pessoas mais vulneráveis não fiquem nas mãos 
da filantropia ou do altruísmo de alguns, devendo ser 
uma parte ativa da agenda política dos governos da 
região.

O próprio FMI, na época, embora menos 
veementemente, era a favor da adoção de impostos 
de “solidariedade” para os “vencedores da 
pandemia” e os ricos. Para reunir os rendimentos 
necessários nas economias avançadas, propôs 
aumentar a progressividade da tributação de renda 
e aumentar o uso de impostos sobre heranças/
doações, bem como a tributação imobiliária. 
Apontou que estes poderiam ser considerados 
junto com impostos sobre lucros corporativos 
‘excessivos’; além disso, que os impostos sobre a 
riqueza poderiam ser adotados se as medidas acima 
não fossem suficientes. Mais recentemente, o FMI 

até apoia a ideia de tributar “superávits corporativos” 
permanentemente “devido ao seu impacto na coesão 
social”, iniciativa também promovida pela Oxfam.80

O FMI também apoiou a aplicação do imposto de 
renda mínimo sobre empresas multinacionais, de 
15% no âmbito do acordo OCDE-G20. Seu objetivo 
inicial é reduzir os incentivos para transferir os lucros 
de um país para outro e estabelecer um mínimo de 
concorrência fiscal. Ao mesmo tempo, apontou 
a relevância do fortalecimento das capacidades 
das unidades especializadas em análise de dados 
e das administrações tributárias, especialmente 
em países de baixa renda; assim como, à medida 
que a cooperação melhora, ajustar a política fiscal, 
especialmente no topo da distribuição de renda. 81

Este breve relato mostra que a responsabilidade 
fiscal também é pode ser trabalhada desde o lado 
da arrecadação de impostos, não apenas nos gastos 
públicos.

Seria um erro promover medidas de consolidação 
fiscal que acabem em cortes nos gastos sociais 
prejudiciais à população mais vulnerável, quando 
há uma ampla gama de possibilidades de captação 
de recursos daqueles que mais se beneficiaram 
durante a pandemia. Na LAC, é necessário um 
acordo específico sobre a tributação da riqueza, 
para que esses recursos sejam canalizados para 
combater as desigualdades mais estruturais da 
região. 

As propostas da Oxfam vão precisamente nessa 
direção. Após a última publicação anual da lista de 
bilionários da Forbes, em março de 2022, foi possível 
verificar como a concentração de riqueza na LAC 
aumentou com a pandemia: 82 83 84

Entre 2020 e 
2022, 27 novos 
bilionários 
apareceram 
no LAC. Quase 
um novo a 
cada quatro 
semanas.

75% ou 3 
em cada 4 
bilionários 
em 2022 
aumentaram 
sua riqueza 
em relação a 
2020 (antes da 
pandemia).

Entre 2020 
e 2022, a 
riqueza dos 
bilionários da 
região cresceu 
mais de US$ 
5 milhões por 
hora: US$ 120 
milhões por 
dia.

Quinze 
bilionários 
aumentaram 
sua riqueza 
em 2022 em 
mais de 50% 
em relação a 
2020 (antes da 
pandemia).

Três bilionários 
aumentaram sua 
riqueza em mais de 
100% em 2022 em 
comparação com 
2020 (ou seja, há três 
bilionários que mais 
do que dobraram sua 
riqueza durante esse 
período).

01 0302 04 05
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Da mesma forma, para o Peru, os USD adicionais de US$ 330 milhões podem 
muito bem ser canalizados para reforçar os gastos primários, contrariando o 
desmantelamento proposto entre 2022 e 2024. Especificamente, os valores 
alocados em 2022 para dois dos principais programas das chamadas “ações 
voltadas ao alívio da pobreza” poderiam ser duplicados: a Estratégia de acesso 
de famílias rurais com economias de subsistência aos mercados locais - Haku 
Wiñay, com apenas USD 64,6 milhões para 33.000 beneficiários; e o Programa 
Nacional de Apoio Direto aos Mais Pobres (JUNTOS), com apenas US$ 242,6 
milhões para 676 mil domicílios. 85

Além disso, do lado dos regimes de financiamento do país via FMI, a Oxfam já 
propôs a adoção imediata das seguintes medidas: 86 

Acreditamos firmemente 
que, nesse sentido, o 
debate sobre a política 
fiscal na região deve 
ser redirecionado para 
uma maior arrecadação 
progressiva, ao invés de  
simplesmente adotar 
aplicação de ajustes 
marginais de impacto 
limitado na arrecadação, 
deixando o maior peso 
nas políticas de ajuste 
por meio de cortes nos 
gastos públicos. 

01 Suspender toda a condicionalidade em seus programas de empréstimos 
em andamento, especialmente países que sentem o peso do impacto da 
guerra na Ucrânia.

02 Retomar o financiamento emergencial sem condicionalidades como 
modo dominante de financiamento, como foi feito no início da pandemia em 
2020.

03 Adotar um imposto sobre os lucros corporativos extraordinários em 
tempos de crise: um imposto sobre lucros excessivos, ou seja, um imposto, 
temporário ou permanente, que seja aplicado a rendimentos ou lucros que 
excedam o que é considerado uma alíquota normal; por exemplo, a média dos 
ganhos dos últimos quatro anos em relação ao ano de crise. 

Tabela 4. Resumo da evolução da riqueza de bilionários em LAC durante a pandemia

(números em milhões de USD reais / Período 2020-2022)

80 FMI (2022),Política Fiscal da Pandemia à Guerra.Em Monitor Fiscal, Resumo Executivo (p. 4). https://bit.ly/3LARq5D
81 Forbes (Marçode 2022),As pessoas mais ricas do mundo. https://www.forbes.com/billionaires/
82 Oxfam (23 de maio, 2022), Beneficiando-se do sofrimento (p. 14).  Nota de informações.  https://bit.ly/3yWxYgJ
83 Forbes (marzo de 2022), The Richest People In The World. https://www.forbes.com/billionaires/

https://bit.ly/3LARq5D 
https://www.forbes.com/billionaires/ 
https://www.forbes.com/billionaires/ 
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V. Estudos de Caso: Colômbia, El Salvador, 
Equador e Brasil

COLÔMBIA

EO governo nacional da Colômbia subestimou o 
impacto que a pandemia da COVID-19 teria e não 
assumiu despesas fiscais suficientes para enfrentar 
a situação econômica e social resultante. Como 
consequência, a pobreza passou de 35,7% para 
42,5% em 2020 e a desigualdade aumentou em 
10 pontos - no coeficiente de Gini nesse período, 
apesar de durante os bloqueios ter sido emitido um 
conjunto de decretos e criado o Fundo de Mitigação 
de Emergência (FOME) com recursos para famílias 
e instituições previdenciárias. 

Em 17 de março de 2020, foi declarado o Estado 
de Emergência Econômica, Social e Ecológica, por 
meio do Decreto 417 de 2020, prorrogado em 6 de 
maio de 2020. O estado de emergência permitiu ao 
governo nacional estabelecer medidas com a força 
da lei, sem contar com o Congresso da República. 
Algumas medidas tomadas foram as seguintes: 87

• Reembolso do IVA para famílias de baixa renda, 
por aproximadamente US$ 20 bimestrais. A medida 
beneficiou um milhão de lares, no valor de US$ 108 
milhões por ano em 2020. 88

• O Decreto 639, de 2020, criou o PAEF, que concedeu 
apoio monetário estatal para o pagamento da 
folha salarial. O PAEF beneficiou apenas 400 mil 
trabalhadores, representando 16,4% dos empregos 
perdidos em 2020 e 35% dos recém-desempregados. 
Esses recursos atingiram 3,1% das empresas que 
renovaram o registro comercial em 2020. Até 2022, 
o custo deste programa será de aproximadamente 
US$ 298 milhões. 

• O Decreto 518, de 2020, criou o Programa renda 
solidária, que concede subsídios de US$ 43 por 
mês às famílias de baixa renda. Apesar disso, a 
pobreza em 2020 aumentou em 3.552.000 pessoas. 
O programa beneficia cerca de 700 mil pessoas por 
ano. Em 2021, custou US$ 568 milhões e, em 2022, 
está custando cerca de US$ 1.787 milhões.89

• Os Decretos 435, 438, 463, 520, 523 e 655 de 2020: 
com estes, o governo nacional prorrogou os prazos 
para apresentação e pagamento da declaração 

de imposto de renda, bem como outras medidas 
que aplicaram mudanças especialmente no IVA, 
imposto de renda e algumas tarifas para importação 
de produtos.

A Colômbia gastou, em termos fiscais, menos que 
seus vizinhos Brasil, Chile e Peru. Além disso, os 
menores gastos colombianos foram uma decisão 
política deliberada porque, apesar de o FOME ter 
fontes aprovadas pela COP 43,9 trilhões (USD 
11.886 milhões), 4% do PIB, apenas pagamentos 
de COP 18,6 trilhões em 2020 (USD 5036 milhões) 
e COP 16,3 trilhões em 2021 (USD 4413 milhões) 
foram executados. Em outras palavras, de acordo 
com o último relatório oficial do governo nacional, 
mais de dezoito meses após o início da pandemia 
da COVID-19, o Governo colombiano executou 
apenas 80% dos recursos que foram aprovados 
e planejados para os primeiros sete meses da 
emergência. 90 91 92

Após 2020, a dinâmica dos gastos públicos 
colombianos é semelhante. O plano de gastos de 
2021 foi baseado em expectativas de crescimento 
econômico bem abaixo do consenso de analistas 
nacionais e internacionais. O governo colombiano 
orçou suas despesas com base em uma previsão 
de crescimento do PIB de 5%, que estava muito 
distante dos 10% realmente observados, e impôs 
uma restrição artificial aos gastos sociais, uma 
vez que subestimou os recursos disponíveis. Da 
mesma forma, dentro do planejamento financeiro 
dos próximos anos, foi desenvolvida uma trajetória 
de ajuste fiscal, incorporada ao Marco Fiscal de 
Médio Prazo (MFMP) do Ministério da Fazenda 
colombiano, segundo o qual, em 2022, os gastos do 
governo central nacional seriam reduzidos em 1,6% 
do PIB e, ao mesmo tempo, o investimento público 
diminuiria em 0,6% do PIB. 

A missão do FMI 2021 para a Colômbia destacou a 
necessidade de uma reforma tributária que permita 
um aumento duradouro das receitas. O FMI propôs 
que a reforma fosse gradual e de pelo menos 2 
pontos do PIB com a expansão da base de imposto 
de renda pessoal nos 10% mais altos ingressos e 
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Com a intenção de alcançar superávits primários 
e alocar maiores recursos para o pagamento da 
dívida, o Governo propõe reduzir continuamente 
os gastos públicos, passando de 24,8% do PIB em 
2021 para 19,6% do PIB no final da década. Até 
2022, os gastos do governo serão reduzidos em 
1,6% do PIB, em linha com “o retorno à âncora 
fiscal” solicitado pelo FMI. De fato, entre 2019 e 
2021, o orçamento destinado ao serviço da dívida, 
em percentagem da participação do PIB, passou 
de 4,8% para 6,1% do PIB (1,3 ponto percentual), 
enquanto o orçamento da saúde cresceu menos, 
passando de 2,8% para 3,7% do PIB (0,9 ponto 
percentual). 

Apesar da situação econômica e social crítica 
do país, a reforma tributária aprovada em 2021 
só faz pequenas modificações, mas não corrige 
a profunda estrutura regressiva. Apenas foram 
feitas alterações nas regras aplicáveis sobre o 
imposto de renda aplicado as pessoas jurídicas, 
enquanto na área de pessoas físicas foi mantida 
uma estrutura tributária profundamente desigual 
e regressiva. 

a redução das isenções do IVA. Para o FMI: “uma 
consolidação fiscal gradual guiada pelas reformas 
fiscais deve garantir um retorno à âncora fiscal nos 
próximos cinco anos”. Curiosamente, houve uma 
bronca do governo, dizendo que era crucial que 
executasse recursos do FOME. 93

No entanto, na prática, durante a pandemia, a 
reação do Governo foi tardia e insuficiente, levando 
ao aprofundamento da crise social e econômica. 
A regra fiscal foi mantida três meses após o início 
da pandemia com o apoio do FMI, que reconheceu 
positivamente essa prática ao aprovar a primeira 
linha de crédito flexível para a Colômbia no início 
da pandemia. Quando foi eliminado, os níveis de 
desemprego e pobreza já estavam sobrecarregados. 
Por parte do FMI, não houve sugestões adicionais, 
mas é importante ter em mente que a Colômbia 
não recorreu a novos programas de financiamento 
durante a pandemia, mas usou a linha de crédito 
flexível que existia anteriormente, que já tinha 
recomendações de austeridade. A nova regra fiscal 
que funcionará em 2022 não tem mais o déficit 
como principal variável, mas a dívida. 94
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Em particular, a maioria dos gastos tributários  
beneficia as pessoas de maior renda que, além 
disso, são precisamente aquelas que têm uma 
taxa de imposto significativamente menor sobre 
seus rendimentos, porque na Colômbia a renda de 
capital e a renda não-trabalhista não são tributadas 
o suficiente. O custo fiscal desses benefícios é 
de aproximadamente 6,5 trilhões de COP por ano 
(USD 1760 milhões). Como se isso não bastasse, 
uma nova anistia fiscal para sonegadores de alta 
renda que não declaram todos os seus bens, onde 
não é cobrada uma multa de 200%, mas uma 
multa de 17% se concordarem em declarar.

As mulheres são as mais afetadas por essa 
situação devido à sua exclusão do mercado de 
trabalho e às consequências da falta de renda 
sobre o aumento da pobreza. Em 2020, mais 
595 mil mulheres estavam desempregadas, 
1,4 milhão a menos estavam empregadas e 
1,1 milhão a mais entraram em inatividade. 
62,9% das mulheres desempregadas estavam 
domiciliar dedicadas aos trabalhos de cuidados 
e 62,1% delas, com mais de 29 anos, não tinham 
renda. Dessa forma, 43,4% das mulheres do país 
estavam em condições de pobreza, situação 
especialmente grave em departamentos como 
La Guajira, onde a pobreza atinge 67,2% das 
mulheres. 

Da mesma forma, a falta de conectividade e a 
falta de apoio educacional e orçamentário para 
a educação intensificaram a evasão escolar. 
Segundo dados do Departamento Nacional de 
Estatística (DANE), o indicador de ausência escolar 
registrou aumento de 13,7 pontos percentuais (em 
todo o país), passando de 2,7% em 2019 para 16,4% 
em 2020. O aumento do não comparecimento 
foi especialmente observado em departamentos 
como Vaupés, Amazonas, Vichada, Chocó e La 
Guajira. Segundo o Ministério da Educação, até 
agosto de 2020, 102.880 crianças na Colômbia 
haviam se retirado da escola. 95

Do orçamento do setor saúde, nada é destinado 
à vacinação contra a COVID-19, que é paga com 
recursos orçados na Presidência e gerenciados 
por meio da Unidade de Gestão de Riscos de 
Desastres. Até 14 de dezembro de 2021, haviam 
sido aplicadas 61 milhões de doses. Com o 

esquema vacinal completo por sexo, 53,56% são 
mulheres e 46,19% são homens. Com esquemas 
completos, há 26,5 milhões de pessoas, o que 
corresponde a 56% da população colombiana. 
O orçamento destinado à aquisição de vacinas 
em 2021 é de 3,8 bilhões de COP (US$ 1.015 
milhões), para adquirir 76,3 milhões de vacinas 
em 2021, o que seria suficiente para alcançar a 
cobertura da segunda e terceira doses, mas não 
para uma quarta dose, se necessário, o que já 
está acontecendo em alguns países. 96

Em meio a um cenário de austeridade, expresso 
na recomendação do FMI de manter um espaço 
fiscal para pagar a dívida, mesmo que os gastos 
públicos sejam sacrificados, são esperadas 
taxas mais baixas de crescimento econômico, 
o que também implicará menor arrecadação de 
impostos. Após um crescimento de 9,7% em 2021 
e 5% em 2022, haveria uma redução substancial 
do crescimento que seria de 3,4% entre 2023 e 
2032. Já entre 2020 e 2021, isso significou uma 
queda na arrecadação de impostos de 5,1% em 
média, o que forçará um ajuste fiscal mais rápido. 

As consequências são notórias. Com uma 
economia ainda muito enfraquecida e altos 
níveis de desemprego, os investimentos privados 
domésticos e estrangeiros estão abaixo dos níveis 
de 2019. Se, além disso, o Estado planeja gastar 
menos, será muito difícil resolver problemas 
estruturais com menos recursos e sem reformas 
pendentes, como diversificação produtiva, 
formação de trabalhadores, equidade de gênero 
no mercado de trabalho, déficits comerciais 
recorrentes e eficiência dos gastos públicos. 

São necessários maiores investimentos públicos 
com vistas a fomentar os gastos com a formação 
de capital pelas empresas para aumentar a 
vinculação da força de trabalho. A pior decisão é 
continuar o curso da austeridade que pode levar 
a outra década perdida como a vivida na LAC em 
1980 devido à crise causada pela dívida.  
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Durante 2020, no contexto da pandemia da 
COVID19, El Salvador teve apoio financeiro do FMI 
para abordar a resposta à saúde e enfrentar o forte 
impacto econômico. Embora o apoio tenha servido 
para evitar um colapso ainda maior da economia, as 
medidas não foram suficientes para garantir direitos 
básicos aos setores mais excluídos. Em 2021, diante 
da necessidade de se estabilizar financeiramente, o 
governo de El Salvador discutiu um novo programa 
de empréstimos com o FMI, que poderia envolver 
medidas de austeridade, aumentos de impostos 
sobre o consumo e cortes no investimento social. 
Em um contexto de crises prolongadas devido à 
pandemia da COVID19, essas medidas poderiam 
aumentar as lacunas de desigualdade e impactar 
principalmente os setores historicamente mais 
vulneráveis.

A economia salvadorenha tem sido caracterizada 
nas últimas décadas pelo baixo crescimento, que 
também foi impactado pela pandemia. Segundo 
o Banco Mundial, o crescimento anual do PIB só 
ultrapassou 3% duas vezes no período 2000-2020 
e teve uma média de 2,3% nos últimos anos. A 
pandemia interrompeu essa tendência, quando a 
economia do país encerrou 2020 com queda no 
PIB de 8,17%, segundo dados do Banco Central de 
El Salvador (BCR). Da mesma forma, essa entidade 
apontou que, até o final de 2021, o PIB de El Salvador 
havia crescido 10,17% em decorrência de um 
efeito de recuperação, tendo um efeito líquido de 
apenas 2,1% em relação às condições anteriores à 
pandemia. Segundo o BCR, o aumento das remessas 
e exportações mantém a recuperação econômica 
do país. Até 2022, o FMI projeta que a economia 
salvadorenha crescerá 3,0%. 97 98 99

Resposta do Estado aos efeitos da crise. El Salvador 
tem mostrado uma evolução crescente dos gastos 
públicos, que em 2020 fecharam com uma relação 
de 31,8% do PIB, um crescimento de 7,3 pontos. Isso 
é substancialmente explicado pelo aumento das 
despesas correntes, que passou de 21,3% em 2019 
para 27,2% em 2020; no entanto, não se pode definir 
uma avaliação conclusiva da qualidade e eficiência 
do gasto público. Em contrapartida, as evidências 
sugerem que, embora El Salvador seja o país 
com maior esforço fiscal em relação às medidas 
tomadas para enfrentar a COVID-19 na LAC, com 
11,1% do PIB (bem acima da média latino-americana 
de 3,9% do PIB), na data do relatório da CEPA (2020), 
não houve novos planos de reativação económica; 

e organizações da sociedade civil alertam para o 
retrocesso em termos de transparência e acesso 
às informações públicas relacionadas à gestão da 
pandemia, bem como à efetividade e qualidade da 
assistência prestada. Com isso, a dívida/PIB fechou 
2020 com 92,1% e 2021 com 84,8%. 100 101 

Em relação à resposta a COVID-19, El Salvador tem 
se destacado por avançar rapidamente na corrida 
para garantir que as vacinas imunizem a população. 
O percentual da população vacinada com as duas 
doses foi de 62,7% em dezembro de 2021, fato que 
a colocou no oitavo país com maior percentual de 
vacinação na LAC. Em setembro de 2021, o Governo 
de El Salvador anunciou a aplicação da terceira 
dose e, em março de 2022, anunciou a quarta dose 
para reforçar a imunidade. Apesar dos esforços 
positivos na vacinação, a pandemia destacou as 
desigualdades no acesso aos serviços de saúde 
para toda a população, causando colapsos nas 
redes hospitalares diante dos níveis flutuantes de 
contágio, deficiência no atendimento e escassez de 
medicamentos para pacientes com outras doenças. 
Por exemplo, alguns hospitais nacionais registravam 
escassez de medicamentos para doenças crônicas, 
como o câncer. Em meados de dezembro de 2020, 
El Salvador registrou 3809 mortes por COVID19. 102 
103 104

Recuperação lenta e desigual. As previsões 
econômicas para 2020, segundo o FMI, apontavam 
para uma recuperação modesta da economia 
salvadorenha. A CEPAL, por sua vez, estimou em 
seus cenários pós-COVID-19 que a pobreza e a 
extrema pobreza aumentarão: a primeira, de 35,4% 
para 37,3%, e a extrema pobreza, de 8,5% para 9,6%. 
A desigualdade de renda, medida pelo coeficiente de 
Gini, também aumentará em relação a 2019, entre 
1,5% e 2,9%, atingindo um índice que vai variar entre 
36,5 e 37,9. 105

Espera-se que a crise econômica e de saúde 
causada pela COVID-19 afete os mercados de 
trabalho na quantidade de emprego disponível, na 
qualidade do trabalho e nos efeitos sobre grupos 
específicos em condições vulneráveis. As perdas 
estimadas de empregos em El Salvador são de 1,5 
milhão, representando 51,4% do total de empregos; 
e os setores econômicos de maior impacto são 
o comércio, hotéis e restaurantes e manufatura e 
domicílios, como empregadores, onde, além disso, 
há maior feminilidade da força de trabalho, o que 

EL SALVADOR, combate a dois vírus: SARS-COV-2 e desigualdade.
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agrava as desigualdades de gênero. 

Recomendações do FMI em El Salvador no contexto 
da COVID19.

El Salvador tem se destacado por fazer progressos 
rápidos na corrida para garantir vacinas contra a 
COVID19 para sua população, com o gerenciamento 
diligente de doses e a construção de um mega 
centro de vacinação. Foi um dos primeiros países da 
LAC a adotar medidas altamente restritivas sobre a 
mobilidade para evitar o contágio, que também foi 
acompanhado por medidas de alívio à população 
com transferências de dinheiro e entrega de cestas 
básicas. A paralisação das atividades econômicas 
devido à quarentena e aos custos de lidar com a 
pandemia exigiu que El Salvador adotasse medidas 
financeiras adicionais. 

Em abril de 2020, o FMI aprovou o instrumento de 
financiamento rápido em El Salvador para combater 
o impacto da pandemia COVID-19, no valor de US$ 
389 milhões para sua recuperação econômica e para 
apoiar a resposta das autoridades à crise e financiar 
o aumento dos gastos com saúde. Segundo o 
FMI, o auxílio  foi para ajudar o país a lidar com o 
equilíbrio urgente de pagamentos necessários à 
pandemia e direcionar rapidamente fundos para 
os setores afetados, incluindo o sistema de saúde. 
Esta assistência financeira emergencial representou 
o primeiro empréstimo do FMI para El Salvador em 
mais de três décadas sob um acordo de empréstimo. 
Nesse contexto, o FMI afirmou que era necessário 
que o país ampliasse temporariamente o déficit 
fiscal para preservar a saúde pública e conter o 
impacto econômico da pandemia, e recomendou 
um ajuste fiscal gradual a partir de 2021. O ajuste 
deve buscar um equilíbrio fiscal primário de 3,5% do 

PIB até o final de 2024 e colocar a dívida pública em 
uma trajetória de forte declínio para atingir 60% do 
do PIB até 2030. 106

Além disso, desde 2021, El Salvador vem 
negociando um acordo de serviço estendido (SAF) 
com o FMI, no valor de US$ 1.300 milhões, para ter 
liquidez disponível que lhe permita estabilizar sua 
situação financeira de curto prazo. A SAF entre os 
governos e o FMI é usada por países que enfrentam 
desequilíbrios em seus saldos de pagamentos e 
crescimento lento. Este acordo exige o compromisso 
do país de enfrentar seus desequilíbrios, com 
medidas estruturais que buscam cumprir objetivos 
mensuráveis que o FMI monitora continuamente. No 
caso de El Salvador, a economia contraiu 8,17% em 
2020 devido aos impactos da pandemia. Além disso, 
a dívida do setor público cresceu rapidamente perto 
de US$ 3 bilhões em 2020, representando 92,1% 
do PIB e 77,4% da Renda Nacional Descartável, 
o que gerou um nível muito alto de dívida para as 
capacidades financeiras do país. 107 108

As condições para a SAF poderiam incluir a 
implementação de um programa de ajuste fiscal 
– ou seja, austeridade – de aproximadamente 4% 
do PIB, que inclui medidas como o aumento do 
imposto sobre o consumo – incluindo o IVA – e o 
corte de áreas importantes do Orçamento Geral do 
Estado, visando subsídios, cortes na remuneração 
e reformas administrativas, como a implementação 
do monotributo, entre outros ajustes. Se o FMI 
e El Salvador finalmente chegarem a um acordo 
de empréstimo, medidas de consolidação fiscal 
poderão ser aplicadas nos próximos três anos, o 
que levará o Governo, por sua vez, a adotar medidas 
de austeridade com impacto desproporcional sobre 
a população em condições de vulnerabilidade e 
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pobreza, com ênfase nas mulheres, nas crianças, 
nos idosos, pessoas com deficiência e pessoas 
de diversidade sexual, uma vez que outras 
desigualdades seriam adicionadas a elas. Por 
exemplo, o IVA tem um viés de gênero que afeta 
particularmente as mulheres: um aumento de 2% 
na alíquota significaria um aumento da pobreza de 
2,2% nos homens e 2,9% nas mulheres.109

Há preocupações de que El Salvador adote 
outras medidas de austeridade em face das 
negociações da SAF, especialmente considerando 
os precedentes de cortes nos gastos sociais que 
o Governo fez na gestão orçamentária em anos 
anteriores. Por exemplo, foram feitos cortes 
sistemáticos nos programas de direitos das 
mulheres, na Procuradoria-Geral da República, 
na Ouvidoria de Direitos Humanos, no Ministério 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, entre 
outros. Alguns exemplos de grandes cortes em 2019 
para o projeto orçamentário de 2022 é a redução de 
US$ 5.100.000 para o Programa “Ciudad Mujer”, que 
trabalha pela dignidade e direitos das mulheres. USD 
13.500.000 também foram cortados para o cuidado 
da pessoa no primeiro nível de saúde, o que inclui o 
acesso territorial e comunitário à saúde. Além disso, 
US$ 16.700.000 foram cortados de programas de 
transferência condicional de dinheiro em apoio 
à educação e saúde. A aplicação de medidas 
de austeridade poderia implicar mais cortes 
orçamentários na garantia de direitos e qualidade 
de vida da população salvadorenha, especialmente 
aqueles que dependem mais da prestação de 
serviços públicos. 

No contexto das negociações da SAF, surgiram 
elementos que podem ter afetado seu andamento, 
que vão além dos acordos sobre ajustes fiscais 
e econômicos. El Salvador está passando por 
acusações de seu enfraquecimento democrático e 
captura institucional. Esses alertas têm se refletido 
em impactos econômicos imediatos, como o 
colapso dos preços dos títulos e o aumento do risco 
no país. Além disso, elementos como a possível 
reforma da previdência e a aprovação de marcos 
legais que impactam o Estado de Direito e as regras 
do jogo democrático são fatores que também podem 
afetar as negociações. No final de 2021, o Governo 
de El Salvador apresentou a iniciativa da Lei dos 
Agentes Estrangeiros, que poderia impor até 40% de 
impostos sobre fundos de cooperação internacional 
e afetar organizações sociais e de direitos humanos. 
Obviamente, as notícias geraram incerteza entre os 
trabalhadores da ajuda e organizações nacionais 
e internacionais. Além disso, dada a aprovação do 

bitcoin como proposta legal em El Salvador, o FMI 
classificou as lacunas regulatórias e de supervisão 
Tributação mais justa e progressiva para a 
recuperação pós-pandemia.

A negociação da SAF torna-se uma oportunidade 
para que suas condições não suponham um 
retrocesso nos direitos ou o agravamento da vida da 
população salvadorenha. É importante ter cuidado 
para que as políticas de consolidação fiscal não se 
reflitam em cortes nos gastos com investimento 
social que afetam diretamente a qualidade de vida 
das pessoas. Para isso, é necessário considerar 
as modificações fiscais com um senso de 
progressividade, cuidar do investimento social 
baseado em direitos, alocar a dívida pública para 
investimentos produtivos, estabelecer mecanismos 
de transparência e controle cidadão da gestão 
pública e fortalecer as instituições e a democracia.

A recuperação econômica deve ser inclusiva e tomar 
medidas voltadas para a redução da pobreza e da 
desigualdade. Aumentos de impostos, como o IVA, 
muitas vezes têm efeitos regressivos que afetam 
desproporcionalmente a economia das famílias 
mais vulneráveis. Em vez disso, os impostos sobre a 
riqueza poderiam ser promovidos — como o próprio 
FMI propôs no Monitor Fiscal de 2021 — e os gastos 
fiscais injustificados poderiam ser  eliminados. Além 
disso, é importante aumentar os gastos destinados 
a garantir os direitos humanos, como acesso à 
saúde, educação, água e igualdade de gênero. 
Nessa linha, e diante dos retrocessos nos direitos 
das mulheres, é prioritário aumentar o orçamento 
nos itens com rotulagem de gênero, fortalecendo os 
sistemas de monitoramento e avaliação dos gastos 
públicos sensíveis ao gênero. As finanças públicas e, 
portanto, as condicionalidades nos acordos devem 
promover mecanismos de participação cidadã para 
garantir políticas mais justas e inclusivas. 



EQUADOR

A pandemia COVID-19 significou um duro golpe na 
população e na economia do Equador, agravando 
problemas estruturais anteriores. Em um contexto 
de alto nível de endividamento, instrumentos de 
política monetária escassos (sendo uma economia 
dolarizada) e uma redução no preço do petróleo, o 
Governo equatoriano e o FMI assinaram acordos 
de empréstimo que permitiram ao país receber 
financiamento. Nesta seção, observa-se uma breve 
revisão da relação entre o Equador e o FMI antes 
da pandemia e com a chegada da COVID-19 no 
país, observa-se progresso no quadro dos acordos 
com essa entidade e, finalmente, são destacadas 
considerações de longo prazo para buscar uma 
recuperação inclusiva e sustentável neste contexto. 

Pré-pandemia: relação entre Equador e FMI, 
contexto e necessidades urgentes.

Na história dos acordos firmados com o FMI, em 
março de 2019, foi assinado um acordo de US$ 
4.200.000, com o qual o Equador se comprometeu 
com a implementação de medidas de austeridade 
fiscal e reformas estruturais, como o realinhamento 
da conta salarial do setor público, a otimização 
gradual do sistema de subsídios aos combustíveis, 
a repriorização dos gastos públicos com capital e 
com bens e serviços, reforma tributária e reforma 
trabalhista com novas formas de contratação, entre 
outras. Segundo o FMI, a economia gerada por 
essas medidas permitiria um aumento dos gastos 
com assistência social. 110

Nesse contexto, o governo Moreno assinou o 
Decreto Executivo 883, em outubro de 2019, 
para eliminar os subsídios aos combustíveis, 
implementados no país desde a década de 1970. 
Isso, sem adotar nenhuma política para minimizar 
os efeitos da medida sobre a população, o que gerou 
forte rejeição popular materializada em protestos 
nacionais que deixaram perdas humanas, feridos e 
detidos, somado a uma perda de 0,13% na previsão 
do PIB a preços constantes para 2019.¹¹¹ Após doze 
dias de mobilizações, o presidente reverteu esse 
decreto.

Além disso, entre 2018 e 2019, o orçamento dos 
setores sociais foi reduzido, especificamente o 
dos setores de educação e saúde em 1,7% e 2,3% © Valerie Caamaño / Oxfam
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Priorizar os gastos de capital 
para projetos que promovam o 

crescimento e o emprego.

Fortalecer a governança e a 
transparência com reformas 

fiscais progressivas e melhorar 
os dados fiscais (receitas, 

despesas, passivos, ativos) no 
setor público.

Ampliar a cobertura dos 
programas de assistência social 
para 80%, o equivalente a 625,6 
mil famílias, até dezembro de 

2021.

respectivamente.¹¹² Nesse sentido, é fundamental 
ressaltar que 58% da população equatoriana não 
tem cobertura de seguro de saúde. Além disso, há 
uma alta parcela dos gastos fora do bolso com 
saúde (39,8% em 2018).¹¹³

As condições de emprego em 2019 se deterioraram, 
com uma taxa de emprego adequada de apenas 
38,8% e uma taxa de subemprego de 17,8%.114 
Além disso, a pobreza de renda aumentou 4 pontos 
percentuais, enquanto a desigualdade, medida pelo 
coeficiente de Gini, cresceu de 0,459 para 0,473 
entre 2017 e 2019.115

A chegada da COVID-19 no Equador: esforços, 
desafios e um novo acordo com o FMI.

Em março de 2020, a COVID-19 chegou ao Equador. 
Inicialmente, teve a maior taxa de mortes per capita 
do mundo. Os esforços para enfrentar a pandemia 
e controlar seus efeitos incluíram, por exemplo, a 
criação da Lei de Apoio Humanitário, que determinou 
modalidades de contratação por tempo definido, 
redução de horas de trabalho e redução de custos 
de demissão, entre outras medidas. 116

Além disso, durante a emergência sanitária, foram 
implementadas medidas específicas de proteção 
social para reduzir os efeitos das quarentenas 

Progresso sob a ATUAL SAF: novos desembolsos, 
situação atual e expectativas.

O primeiro relatório de revisão da SAF de dezembro 
de 2020 reconhece que as autoridades conseguiram 
expandir a assistência social, incluindo mais 
de 270.000 famílias de baixa renda na rede de 
segurança social desde julho, antes da meta de 
dezembro e, assim, ajudando a mitigar o impacto 
da crise sobre os grupos mais vulneráveis. E, 
nessa mesma linha, ele ressalta que é fundamental 

obrigatórias sobre populações vulneráveis. No 
entanto, o Equador foi um dos países latino-
americanos com menor apoio a essas populações, 
tanto em termos de proporção da população 
beneficiária quanto de gastos com programas 
específicos. Ressalta-se que, com os programas 
de assistência social de 2020, apenas 37% dos 
domicílios do primeiro quintil foram cobertos. 117 118

Dois meses após a chegada do vírus, em maio de 
2020, o Governo equatoriano decidiu cancelar o 
acordo com o FMI assinado em 2019, devido à 
mudança nos indicadores econômicos, produto 
da crise que se aprofundou devido à emergência 
sanitária, e negociar um novo que atenderia à 
realidade do país, caracterizado por maiores 
necessidades sociais urgentes.

Em setembro de 2020, o FMI aprovou um novo SAF 
para o Equador por US$ 6.500.000, com uma taxa 
média de juros de 2,9% ao longo de dez anos, o que 
permitiu a disponibilidade imediata de US$ 2 bilhões 
para o país. Quanto aos compromissos do Equador, 
estes incluem metas fiscais, fortalecimento das 
finanças públicas e aumento da cobertura de 
proteção social (FMI, 2020a). Entre outras coisas, o 
Estado deve trabalhar o seguinte: 119

continuar expandindo os programas de assistência 
social para apoiar famílias vulneráveis durante e 
após a pandemia. Além disso, menciona que os 
gastos com subsídios à assistência social devem 
ser redirecionados para melhorar a progressividade 
das políticas de gastos.120

Além disso, o anexo I deste primeiro relatório 
de revisão da SAF abrange informações sobre o 
impacto distributivo da consolidação fiscal e da 
assistência social, enfatizando que o aumento do IVA 
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No final de 2020, a economia equatoriana caiu 7,8%, 
de mãos dadas com uma redução significativa da 
receita tributária, o que resultou em um déficit global 
de USD 5.211 milhões, 78% maior do que no ano 
anterior. Além disso, entre março e dezembro desse 
ano, foram perdidos 532.359 postos de trabalho, 
representando 6,6% do EAP de dezembro de 2020. 
A pobreza passou de 25% em 2019 para 32,4% em 
2020. 122 123 124

Em 2021, uma das principais conquistas do novo 
governo foi a vacinação que, no final do ano, resultou 
em 79,9% da população totalmente vacinada. No 
entanto, embora o PIB tenha crescido 4,2% em 
relação a 2020 e tenha havido uma recuperação 
nas vendas, na arrecadação de impostos e no preço 
do petróleo, os indicadores sociais permaneceram 
preocupantes, o que mostra a necessidade de 
ter políticas específicas para seu progresso. Em 
dezembro, o emprego adequado ficou em 33,9%, a 
pobreza se manteve elevada, atingindo 27,7% e a 
pobreza extrema, com 10,5%, com maior impacto 
nas áreas rurais onde 42,4% da população está na 
pobreza e 20,3%, na extrema pobreza: isso, em um 
contexto onde a desigualdade permanece elevada, 
atingindo 0,474 em 2021. 125 126 127

No final de agosto de 2021, o Equador recebeu 
cerca de US$ 950 milhões em SDRs, como parte 
da alocação do FMI para todos os seus países 
membros. Esses recursos, que representam 
um custo financeiro mínimo para o país e são 
recebidos sem condicionalidades, foram utilizados 
para fortalecer as reservas internacionais do 

Banco Central do Equador (BCE) e para os gastos 
públicos relacionados à assistência social, segundo 
declarações do FMI e do Ministério da Economia e 
finanças (MEF).

Em 30 de setembro de 2021, o FMI aprovou o 
relatório técnico da segunda e terceira revisões da 
FAS assinadas no ano anterior. Com isso, autorizou 
um desembolso de US$ 800 milhões que, segundo 
o Governo, financiará o Orçamento Geral do Estado. 
O MEF ressaltou que era esperado acessar mais 
financiamento de organizações multilaterais em 
condições benéficas para “garantir a atenção 
dos programas de proteção social à população 
vulnerável”. Nessa mesma linha, deve-se notar que, 
no final de 2021, a dívida agregada atingiu 59,18% 
do PIB. Como outros países latino-americanos, 
o Equador é um país de renda média-alta, o que o 
coloca em uma situação de opções limitadas de 
financiamento, uma vez que não é elegível para 
programas de ajuda humanitária, financiamento 
ou créditos de fundos oficiais de assistência ao 
desenvolvimento. 128 129 130

Em junho de 2022, o FMI completou a quarta e a quinta 
revisões da SAF para o Equador, tornando possível 
um desembolso imediato de aproximadamente 
US$ 1 bilhão. As autoridades equatorianas 
anunciaram que planejavam alocar os recursos do 
desembolso para o apoio orçamentário. De acordo 
com o relatório do FMI, foi aprovado o pedido das 
autoridades de isenção do descumprimento do 
critério de implementação estabelecido para o 
final de dezembro de 2021, relativo ao equilíbrio 
global do Orçamento Geral do Estado e da Conta 
de Financiamento de Derivativos deficitários, com 
base nas medidas corretivas que as autoridades já 
haviam tomado e às que haviam se comprometido 
a adotar.¹³¹

Em julho de 2022, o país voltou a sofrer uma greve 
nacional de 18 dias, na qual as rodovias foram 
bloqueadas, o comércio interno foi afetado e houve 
um saldo de US$ 1 bilhão em perdas e pelo menos 
seis mortos e cerca de quinhentos feridos. As 
principais revindicações incluíram a demanda por 
um menor preço da gasolina e do diesel, a limitação 
da expansão extrativista e prazos mais longos 
para cobrir dívidas com bancos, entre outros. Após 
negociações entre o governo nacional e organizações 
indígenas, em 30 de junho foi anunciado um 
aumento de US$ 0,15 no subsídio de gasolina 
extra, “ecopaís” e diesel. O FMI reconhece em seu 
último relatório que a reforma dos subsídios aos 
combustíveis no Equador foi suspensa, mas observa 

em três pontos percentuais, uma reforma tributária 
— reduzindo suas deduções e incluindo as famílias 
de renda média — e o aumento das transferências 
de dinheiro melhorariam a progressividade do 
sistema tributário e reduziriam a desigualdade 
de renda. Especificamente, destaca-se que esse 
pacote de reformas resultaria em um aumento 
aproximado entre 24% e 34% na renda pós-tributária 
das famílias da classe baixa, ao custo de uma 
redução de 5% para 6% da renda pós-imposto das 
famílias da classe alta em 2021, em comparação 
com não ter nenhuma reforma (FMI,2020b). Nesse 
sentido, o anexo I também menciona que a redução 
dos gastos de capital e da conta salarial poderia 
contribuir para a redução da desigualdade, enquanto 
os programas de assistência social continuam a 
ser consideravelmente ampliados, embora neste 
último ponto seja destacado que o impacto e a 
quantificação distributiva precisa dessas medidas 
de consolidação fiscal são difíceis de quantificar 
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que as autoridades continuam comprometidas em 
melhorar a sustentabilidade fiscal e a equidade. 

O país também foi afetado pela guerra em curso na 
Ucrânia, que, juntamente com a crise logística global 
e outros fatores, levou a um aumento nos preços 
no país, especialmente de energia, fertilizantes, 
alimentos e matérias-primas. Como mencionado 
por vários analistas em todo o mundo, o aumento 
dos preços dos alimentos representa um sério risco 
para a recuperação econômica e um maior impacto 
negativo sobre as condições de vida da população. 
No entanto, o FMI observa que os preços mais 
altos do petróleo estão melhorando os equilíbrios 
externos e fiscais do Equador.

Além disso, o FMI destaca que o Equador melhorou 
em termos de assistência social para famílias de 
baixa renda, o que ajuda a amortecer o impacto que 
o aumento da inflação está tendo sobre os mais 
vulneráveis. Hoje, oito em cada dez famílias de baixa 
renda recebem apoio do governo, em comparação 
com três em cada dez famílias apenas dois anos 
atrás. 

Considerações de longo prazo para uma recuperação 
inclusiva e sustentável sob acordos com o FMI.

A renegociação do acordo entre o FMI e o governo 
equatoriano permitiu que o país recebesse 
financiamento e exigiu o compromisso de cumprir 
medidas que, como mencionado, estavam 
principalmente relacionadas à austeridade fiscal. 
Nesse sentido, é fundamental que a tomada de 
decisão para sua implementação seja informada, 
tratada com cautela e baseada em evidências para 
estabelecer adequadamente quais setores devem 
ser repensados, tendo em vista que isso pode até 
causar rejeição popular, como aconteceu em 2019 
e, novamente, em 2022.

A prudência na política fiscal, em meio a 
necessidades urgentes, deve ser tratada com 
cuidado. Uma redução adicional nos gastos poderia 
desencadear grandes demissões de trabalhadores 
do setor público e enfraquecer as responsabilidades 
constitucionais do Estado, como educação e 
saúde. De fato, no Proforma 2022, a educação 
experimentou uma redução de 10% e a saúde um 
crescimento insignificante de 0,8% em relação a 
2019, ano anterior à pandemia. ¹³² ¹³³

Um aspecto que deve ser destacado é que o FMI 
continua enfatizando a expansão da assistência 
social às famílias de baixa renda, apesar do fato 

de que foram feitos progressos significativos no 
país em 2022. Nesse sentido, deve-se ter em mente 
que as transferências de dinheiro destinadas às 
populações vulneráveis constituem um importante 
alívio para os grupos prioritários; no entanto, não 
são suficientes diante de crises generalizadas como 
a causada pela COVID-19. Portanto, é necessário 
garantir a proteção social universal projetada e 
implementada adequadamente, que permita à 
população em situação de vulnerabilidade enfrentar 
crises e, em geral, reduzir as desigualdades e 
melhorar a produtividade do país. Isso, levando-
se em conta, além disso, que no Equador 61,9% 
dos domicílios estão no setor informal com renda 
instável e condições complexas de trabalho que, 
muitas vezes, atingem a insegurança no emprego.134

Finalmente, o Equador enfrenta grandes desafios 
em termos de políticas fiscais progressivas. De 
acordo com a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os 20% mais 
ricos têm rendimentos 11,2 vezes maiores que os 
20% mais pobres. Deve-se notar também que a 
evasão fiscal atinge aproximadamente USD 7600 
milhões. 135 136

 No último trimestre de 2021, foi aprovada uma lei 
tributária progressiva, que significou um marco na 
melhoria da sustentabilidade fiscal com equidade 
no país. No entanto, ainda há necessidade de um 
sistema tributário justo e eficiente para garantir a 
consolidação de políticas de distribuição sistemática 
e garantir políticas voltadas para a melhoria do bem-
estar da população.

34



A crise econômica que vem acometendo o Brasil 
desde o último trimestre de 2014 interrompeu a 
trajetória de redução da desigualdade de renda no 
país. Em 2018, pela primeira vez desde o início dos 
anos 2000, o Brasil viu sua distribuição de renda 
estagnada. Nos anos seguintes, com a persistência 
da crise econômica e a adoção de uma política de 
austeridade fiscal,137 apoiada pelo FMI, que reduziu 
os investimentos em políticas sociais, esse cenário 
se deteriorou devido ao aumento do desemprego e 
à interrupção de políticas públicas, como o aumento 
real do salário mínimo. 138

De acordo com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), com base em dados 
de 2018, o Brasil foi o oitavo país mais desigual do 
mundo, além de ser o primeiro fora do continente 
africano. Dados do mesmo ano revelam que a 
desigualdade de renda no Brasil atingiu o maior 
patamar desde 2012. A renda dos 10% mais ricos 
do país foi treze vezes maior que a dos 40% mais 
pobres. Ainda em 2018, a concentração de renda 
medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) voltou a crescer no Brasil, após 
muitos anos de redução. Homens e mulheres 
negros, que são a maioria na base da pirâmide social 
brasileira, continuam sendo os mais desfavorecidos 
nesse contexto.  139 140

Essa situação foi agravada pelas políticas de 

ajuste fiscal priorizadas pelos governos a partir 
de 2016. O auge dessa política no Brasil é a 
Emenda Constitucional nº 95, aprovada em 2016, 
conhecida como “emenda do teto de gastos”, que 
não permite o crescimento real dos gastos públicos 
primários por vinte anos. Considerada a medida de 
austeridade mais rigorosa do mundo, esta emenda, 
ao constitucionalizar uma visão deliberadamente 
regressiva, eliminou a capacidade dos futuros 
governos eleitos de determinar a extensão dos 
investimentos sociais. Apenas um futuro governo 
com maioria absoluta no Congresso poderia revogá-
lo e re determinar os direitos humanos e ambientais 
como prioridades. 141

Em outubro de 2016, o Brasil estava em uma 
intensa disputa sobre o teto de gastos, com vários 
especialistas do país mostrando como poderia ter 
efeitos perversos no financiamento dos direitos 
sociais e ambientais, enquanto outros apoiaram a 
medida, o que gerou grandes debates no Congresso. 
Não houve consenso no país, nem mesmo tempo 
suficiente para discutir uma medida de mudança 
constitucional tão drástica. Apesar desse cenário, 
na reunião anual do FMI, a então diretora-gerente 
do FMI, Christine Lagarde, defendeu a aprovação 
dessa medida austera após uma reunião com o 
então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
afirmando, em nota à imprensa, que a aprovação do 
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BRASIL: Crescentes desigualdades e políticas de austeridade 
apoiadas pelo FMI.
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teto de gastos e da reforma da previdência “ajudaria 
a fortalecer a credibilidade do quadro da política 
macroeconómica; isso aumentaria a confiança na 
economia e apoiaria um retorno ao crescimento 
sólido.”142  Essa comunicação do FMI teve um impacto 
na votação sobre o teto de gastos, e os legisladores 
chegaram a citar o FMI como justificativa para seus 
votos pela aprovação da medida. Isso mostra que, 
embora o Brasil não tenha nenhum empréstimo 
do FMI, é fortemente influenciado pelo FMI na 
tomada de decisões econômicas com impactos 
socioeconômicos e ambientais.

Mas, a miséria e a pobreza continuaram em uma 
trajetória de crescimento pelo sexto ano consecutivo, 
situação agravada pela crise da pandemia da 
COVID-19. Pesquisa realizada entre novembro de 
2021 e abril de 2022 indicou que 55% da população 
brasileira estava em insegurança alimentar 
(125.200.000 pessoas) e 15,5% estavam passando 
fome (33,100 mil pessoas). Isso representa uma 
regressão dos níveis observados em 1992 e, por 
essa razão, o Brasil retornou ao Mapa da Fome das 
Nações Unidas, do qual havia saído em 2014.

Brasil superó la terrible cantidad de 600,000 O Brasil 
superou o terrível número de 600 mil mortos em 
outubro de 2021. Esta grave realidade apresenta 
um quadro sombrio de uma gestão da pandemia 
pelo governo federal baseada na clemência e 

negação, com a condição subjacente das políticas 
de austeridade fortemente inspiradas na visão 
defendida pelo FMI até hoje.

Em outubro de 2020, no Monitor Fiscal 2020 do 
FMI, esse órgão continuou defendendo o teto de 
gastos no Brasil, alegando que ele “desempenha 
um papel importante para a sustentabilidade 
de longo prazo da dívida pública brasileira” e 
que “o teto de gastos tem um papel importante a 
desempenhar como âncora fiscal de longo prazo”. 
Mais uma vez, a posição do FMI em defesa do teto 
veio em um momento de grandes debates sobre 
sua viabilidade. Isso aconteceu porque, diante da 
pandemia e da necessidade de manter os gastos 
sociais fundamentais de uma renda básica para a 
população mais vulnerável, seria necessário revogar 
ou quebrar o teto. O documento do FMI deu força ao 
governo e à base dominante no Congresso Nacional 
para manter o teto de gastos e buscar outras 
alternativas para financiar a política social, incluindo 
a abertura de empréstimos extraordinários no 
segundo ano da pandemia, quando não poderiam 
mais ser usados. 143 144

Além disso, o Congresso Nacional avançou na 
utilização de um “orçamento secreto” por meio daa 
emenda do relator ao orçamento, sem transparência 
do que realmente estava sendo financiado, e sem 
possibilidade de participação social. A promessa 
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de que o teto de gastos traria maior debate público 
e racionalidade ao orçamento público foi cumprida 
ao contrário, com redução da participação social, 
com perda de transparência fiscal e sem priorizar o 
financiamento de direitos. Deve-se notar que, dentro 
do caos orçamentário gerado,  os militares utilizaram 
R$ 130 milhões dos recursos extraordinários que 
deveriam ter sido destinados à luta contra a pandemia 
da COVID19 para a realização de churrascos. 145

Os efeitos não demoraram muito para ocorrer. 
Estima-se que, entre 2018 e 2020, o orçamento da 
saúde no Brasil tenha perdido cerca de R$ 22.500.000 
(equivalente a USD 4.070.000). Entre 2014 e 2019, 
houve redução de 28,9% nos gastos discricionários 
com programas sociais no Brasil, com queda de 
8,6% apenas no período 2018-2019, o que agravou 
a insuficiência histórica e preocupante de recursos 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos 
sociais discricionários em áreas como educação 
(-51,27%), trabalho (-41,06%), habitação (-69,33%), 
saneamento (-49,65%) e assistência social (-45,39%) 
também sofreram reduções substanciais entre 
2014 e 2019, colocando o Brasil em uma situação 
de fragilidade agravada pouco antes da pandemia 
da COVID-19. 146 147 148

Outras medidas de austeridade adotadas desde 
2015, como a reforma trabalhista de 2017 e a reforma 
previdenciária de 2019, além de não atingirem 
os objetivos estabelecidos de uma perspectiva 
neoliberal, contribuíram para a precariedade do 
trabalho no Brasil e para a redução dos mecanismos 
de proteção e assistência social, que aumentaram a 
pobreza. 149 150

As medidas emergenciais adotadas no contexto 
da pandemia para contornar as restrições 
orçamentárias do teto de gastos, em vigor durante 
2020, contribuiram para o pagamento de auxílio 
emergencial a mais de sessenta e sete milhões 
de pessoas, com investimento público de R$ 
322.000.000 (USD 58.400.000), cerca de 4% do PIB 
brasileiro, contribuindo para que a taxa de pobreza no 
Brasil caísse de 11% no final de 2019 para 4,5% em 
agosto 2020. Com o término do auxílio emergencial 
no início de 2021, a taxa de pobreza voltou a 12,8%, 
caindo para o nível de 2011. Embora o auxílio 
emergencial tenha sido retomado em abril de 2022, 
seu escopo foi reduzido a um terço dos beneficiários 
e seus valores diminuíram em média para menos da 
metade do que foi inicialmente entregue. 151 152

Outras ações de resposta à pandemia, que visavam 
garantir a manutenção de empregos e renda, além de 
apoiar pequenas e médias empresas em dificuldades 

durante a crise de saúde, tiveram investimentos 
orçamentários e consequentes resultados abaixo do 
esperado. Dados de julho de 2021 observaram que 
14.100.000 brasileiros estavam desempregados 
e 7.700.000 pessoas estavam subempregadas, 
indicando uma recuperação do trabalho de baixa 
qualidade. Além disso, cerca de 600 mil empresas 
fecharam durante a pandemia, fato que dificultou a 
retomada dos trabalhos no país. Os programas foram 
então implementados para garantir a manutenção 
de contratos de trabalho que promoviam condições 
precárias de trabalho para jovens e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, eliminando uma 
série de direitos trabalhistas. 153 154

Em 2021, com a cessação da aplicação do 
modelo orçamentário excepcional para atender 
à emergência causada pela COVID19 e com a 
renovação tardia do auxílio emergencial – com 
valores mais baixos e menor cobertura – o discurso 
em favor da austeridade econômica voltou com 
toda a sua força, mesmo com a pandemia em seu 
pior momento no país, devido à má gestão federal 
e aos atrasos na vacinação da população. Como 
resultado, a manutenção do teto de gastos (e a 
impossibilidade de discuti-lo novamente) continua 
a atuar como um obstáculo ao aumento dos 
investimentos sociais, além de servir de justificativa 
para dificultar a aprovação de políticas sociais 
fundamentais para o país no contexto da pandemia, 
como o acesso gratuito à internet para professores 
e alunos de escolas públicas e a expansão e 
fortalecimento dos programas de transferência de 
renda. 155 156 157 158 159

Embora o FMI tenha continuamente reforçado seu 
apoio ao teto de gastos, também observou que 
o Brasil não deve eliminar às pressas os gastos 
sociais, especialmente em saúde e proteção social, 
porque a pandemia e seus efeitos persistem.160 
Essas considerações, juntamente com o fato de 
que o FMI estava fazendo baixas projeções de 
crescimento do país, fez com que o FMI fosse 
convidado pelo Governo a fechar seu escritório e 
deixar o país neste ano de 2022, o que aconteceu 
em julho passado. 161
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Austeridade não é o caminho. A LAC tem sido 
uma das regiões mais atingidas no mundo pela 
pandemia da COVID-19, à qual foi adicionada a 
onda inflacionária derivada da invasão Russa na 
Ucrânia, que causou estragos nos preços dos 
alimentos, combustíveis e energia.

Hoje, mais do que nunca, os países são 
obrigados a implementar políticas sociais 
inclusivas e abrangentes em favor da população, 
com o objetivo de reduzir as desigualdades e, 
com ela, a pobreza e a indigência. As lacunas 
sociais aumentaram novamente. Uma minoria 
imensamente privilegiada dos 10% captura 77% 
da riqueza total das famílias, enquanto os 50% 
mais pobres mal concentram 1% da riqueza. 
Em um cenário previsível de desaceleração 
do crescimento, aumento dos preços das 
commodities e medidas de austeridade 
nos gastos públicos, o terreno fértil para as 
explosões sociais está mais do que servido. 

O principal apelo é para os próprios governos da 
região,  que devem impedir qualquer tentativa de 
desmantelar programas sociais, transferências 
para famílias vulneráveis ou proteção ao 
emprego, especialmente para mulheres, 
meninas ou idosos. Se necessário, os governos 
devem fazer propostass orçamentárias em 2022 
para reverter qualquer tendência regressiva 
nessa área. Da mesma forma, devem fazer os 
orçamentos dos diferentes países da região 
para o exercício de 2023. 

O FMI exerce uma influência indiscutível na 
agenda econômica dos governos na LAC 
através de qualquer uma de suas linhas 
de empréstimos, estruturas de vigilância, 
periódicos ou assistência técnica aos países. 
Direta ou indiretamente, a sombra do FMI está 
presente. Muitos especialistas documentaram 
seu papel no passado como responsável 
por um aprofundamento da austeridade em 
contextos pós-crise na LAC. A questão é qual o 
papel que o FMI vai querer desempenhar neste 
novo contexto da COVID-19 e até que ponto 
suas contribuições poderiam desencadear uma 
nova onda de austeridade na LAC. 

Para a Oxfam, o FMI deve parar de recomendar 

VI. Conclusões e Recomendações 

medidas de austeridade e ter cláusulas 
de flexibilidade em seus programas de 
empréstimos para dar aos países uma pausa 
para aprovar as políticas necessárias para 
reduzir a desigualdade. Isso significa, portanto, 
que o FMI teria de ser menos rígido em termos 
de déficit fiscal e metas de inflação. 

Além disso, o FMI deve anular as medidas 
explícitas e implícitas de condicionalidades 
restritivas aos gastos públicos nos acordos 
que realizou com quatorze países da região 
durante dois anos da pandemia. Não é o 
momento de implementar medidas de 
consolidação fiscal que representem um 
obstáculo à expansão dos serviços públicos 
que garantam os direitos humanos e reduzam 
as desigualdades. Essas condicionalidades 
são mais evidentes em países como Argentina, 
Equador e Costa Rica, com os acordos 
de instalação estendidos; mas também 
permearam o horizonte fiscal de médio 
prazo de países como Colômbia ou Peru, sob 
acordos de crédito flexíveis. Além disso, o FMI 
tem influência nos outros países da região, 
por meio, por exemplo, dos documentos 
conhecidos como Capítulo IV.

A Oxfam também pede a realocação de 
pelo menos US$ 100 bilhões em DEG. É 
decepcionante como os países ricos não 
conseguiram canalizar 20% de seus SDRs para 
países em desenvolvimento e a realocação 
não deve demorar mais. No entanto, isso 
não significa que uma nova questão não seja 
necessária. Muitos países gastaram alguns 
ou todos os seus SDRs em gastos sociais. É 
por isso que uma nova emissão é necessária 
agora para evitar que o desastre ocorra, 
mais uma vez, e reduzir significativamente a 
desigualdade.

Hora da reforma tributária que tribute a 
riqueza. Os governos da região têm outra 
responsabilidade histórica de extrema 
importância no nível redistributivo: tornar 
os ricos e, particularmente, os bilionários 
da região que se beneficiaram durante a 
pandemia, aqueles que pagam pela reforma 
fiscal abrangente que a região precisa. Esta 
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nota informativa demonstrou o 
enorme potencial de captação 
de recursos disponível em onze 
países da LAC, aplicando apenas 
um imposto sobre a riqueza 
de 2% sobre USD 5 milhões; 
3% sobre USD 50 milhões; e 
5% sobre USD 1 bilhão em 
patrimônio líquido. Exemplos 
abundam, mas limitamos-nos 
a apontar o quão benéfica essa 
medida seria para países como 
Colômbia, Argentina e Peru.

O trabalho louvável de 
implantação de recursos 
econômicos e humanos a 
serviço da população em 
diferentes países demonstrou 
o enorme potencial, capacidade 
de gestão e resiliência da 
região, e assinalou que é 
possível ampliar os direitos 
e proteger aqueles que mais 
precisam deles. Cabe agora 
passar do estado conjuntural 
e excepcional desse louvável 
esforço para estabelecer as 
bases para um pacto social 
eficaz que elimine, de uma vez 
por todas, as desigualdades 
estruturais da região.
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Fonte: Fichas de empréstimos do FMI.

ANEXOS

Tabela Anexo 1. América Latina e Caribe (14 países): modalidades de acordos assinados em 
pandemia (em milhões de SDRs / Período abril 2020 - maio de 2022)
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País Detalle Fecha del acuerdo Fecha de vencimiento Cantidad acordada Monto retirado Importe pendiente
Monto en US$ 

(Cifras en millones 
de)

Enlace

Argentina Facilidad Ampliada del Fondo
25 de marzo de 

2022
24 de septiembre de 

2024
31,914,000                              7,000,000.0       7,000,000 44,000.0            

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/25/pr2289-
argentina-imf-exec-board-approves-extended-arrangement-

concludes-2022-article-iv-consultation

Colombia Línea de crédito flexible (LCF) 29 de abril de 2022 28 de abril de 2024 7,155,700                                9,800.0              
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/29/pr22135-imf-

executive-board-approves-two-year-us-bil l ion-flexible-credit-
arrangement-for-colombia

Colombia Línea de crédito flexible (LCF)  May 01, 2020 Apr 28, 2022 12,267,000                              3,750,000.0       3,750,000 10,800.0            
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/05/01/pr20201-

colombia-imf-executive-board-approves-new-two-year-flexible-
credit-l ine-arrangement

El Salvador Instrumento de financiación rápida 14 de abril de 2020 16 de abril de 2020 287,200                                   287,200.0          287,200 389.0                 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/14/pr20155-el-

salvador-imf-executive-board-approves-a-us-389-mill ion-
disbursement-to-address-covid-19

Ecuador Facilidad Ampliada del Fondo
30 de septiembre 

de 2020
29 de diciembre de 

2022
4,615,000                                3,408,000.0       3.408.000 6,500.0              

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/10/01/pr20302-
ecuador-imf-executive-board-approves-27-month-extended-fund-

facil ity

Ecuador Instrumento de financiación rápida
01 de mayo de 

2020
05 de mayo de 2020 469,700                                   469,700.0          469,700 643.0                 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/05/01/pr-20203-
ecuador-imf-executive-board-approves-us-643-mill ion-in-

emergency-assistance

Guatemala Instrumento de financiación rápida 10 de junio de 2020  21 de mayo de 2021 428,600                                   594.0                 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/10/pr20241-
guatemala-imf-executive-board-approves-us-594-mill ion-in-

emergency-assistance

Costa Rica Facilidad Ampliada del Fondo
01 de marzo de 

2021
31 de julio de 2024 1,237,490                                412,570.0          412,570 1,778.0              

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/pr2153-costa-
rica-imf-exec-board-approves-36-mo-ext-arr-eff-concludes-2021-

art-iv-consultation

Costa Rica Instrumento de financiación rápida 29 de abril de 2020
15 de septiembre de 

2020
369,400                                   369,400.0          369.4 504.0                 

Chile Línea de Liquidez a Corto Plazo
20 de mayo de 

2022
19 de mayo de 2023 2,529,000                                3,500.0              https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/20/pr22164-chile-

receives-imfs-first-short-term-liquidity-l ine

Chile Línea de crédito flexible (LCF)
29 de mayo de 

2020
28 de mayo de 2022 17,443,000                              23,930.0            

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/05/29/pr20227-imf-
executive-board-approves-two-year-flexible-credit-l ine-

arrangement

República 
Dominicana

Instrumento de financiación rápida 29 de abril de 2020 01 de mayo de 2020 477,400                                   477,400.0          477,400 650.0                 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/30/pr-20195-

dominican-republic-imf-executive-board-approves-us-650-mill ion-
in-emergency-assistance

Haití Facilidad de Crédito Rápido 17 de abril de 2020 21 de abril de 2020 81,900                                     81,900.0            81,900 111.6                 

México Línea de crédito flexible (LCF)
19 de noviembre de 

2021
18 de noviembre de 

2023
35,650,800                              50,000.0            

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/19/pr21340-
mexico-imf-executive-board-approves-two-year-us-50-bil l ion-

flexible-credit-l ine-arrangement

Nicaragua Facilidad de Crédito Rápido
20 de noviembre de 

2020
 07 de diciembre de 

2020
43,330                                     43,330.0            43,330 61.8                   

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20349-
nicaragua-imf-executive-board-approves-us-185-3m-emergency-

support-to-address-covid19

Nicaragua Instrumento de financiación rápida
20 de noviembre de 

2020
 07 de diciembre de 

2020
86,670                                     86,670.0            86,670 123.6                 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/20/pr20349-
nicaragua-imf-executive-board-approves-us-185-3m-emergency-

support-to-address-covid19

Panamá Línea de Precaución y Liquidez
19 de enero de 

2021
18 de enero de 2023 1,884,000                                2,700.0              

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/01/20/pr2119-imf-
executive-board-approves-bil l ion-precautionary-and-liquidity-

l ine-for-panama

Panamá Instrumento de financiación rápida 15 de abril de 2020 15 de mayo de 2020 376,800                                   376,800.0          376,800 515.0                 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/16/pr20166-

panama-imf-executive-board-approves-disbursement-to-address-
the-covid-19

Paraguay Instrumento de financiación rápida 21 de abril de 2020 21 de mayo de 2021 201,400                                   274.0                 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/21/pr20181-

paraguay-imf-executive-board-approves-us-emergency-support-
address-covid-19-pandemic

Perú Línea de crédito flexible (LCF)
27 de mayo de 

2022
26 de mayo de 2024 4,003,500                                5,400.0              https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/27/pr22173-peru-

imf-executive-board-approves-fcl

Perú Línea de crédito flexible (LCF)
28 de mayo de 

2020
27 de mayo de 2022 8,007,000                                11,000.0            

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/05/28/pr20224-peru-
imf-executive-board-approves-2yr-us-11b-flexible-credit-l ine-

arrangement

Sub-total 129,528,890.0                        16,762,970.0    173,274.0         

Tabla anexo 2. América Latina: acuerdos de líneas de crédito otorgadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pandemia del COVID-19
Expresado en miles de Derechos Especiales de Giro (SDRs)

Fuente: elaboración propia con base a IMF financial Data by Topic: https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr1.aspx. Actualización última: 31 de mayo 2022. Búsqueda efectuada el 5 de julio de 2022. 
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