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Descrição do problema e Revisão de Literatura

Durante a pandemia de COVID-19, o mundo inteiro passou por um período
complicado. Particularmente na América Latina, as implicações sociais e
econômicas da doença foram devastadoras. O número de pessoas consideradas
pobres ou extremamente pobres aumentou em níveis não usuais para a região –
que já é a mais desigual do planeta –e, segundo uma estimativa desenvolvida pelo
CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), seriam ainda
maiores não fossem as políticas de transferência emergencial de renda
implementadas pelos governos latino-americanos (CEPAL, 2020).
Frente a isso, a expansão dos gastos públicos foi a principal medida de
política econômica implementada com o objetivo de apaziguar as crises econômica
e social. Os gastos governamentais chegaram a compor 24,7% do PIB da região, o
que representa a maior taxa já computada.
No relatório Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2021,
publicado pelo CEPAL, a adoção de uma política expansionista é apresentada como
estratégia recomendada para lidar com os efeitos da pandemia (CEPAL, 2020). Mas,
segundo esse mesmo texto, isso deve ser feito de modo planejado, elevando os
gastos públicos em certos setores e políticas “dinamizadoras” como, por exemplo, o
estabelecimento de uma renda básica para pessoas pobres e extremamente pobres,
o que foi internalizado pelo governo brasileiro na política do auxílio emergencial
(CEPAL, 2020).
Objetivo
Analisar e comparar os dados relativos aos gastos públicos no período da
pandemia de coronavírus em diferentes países latino-americanos e discutir o seu
impacto econômico e social.

Metodologia
Em um primeiro momento, a pesquisa será focalizada na análise comparativa
dos dados de gastos públicos dos países selecionados e sua relação com o
desempenho econômico desses países durante o período da pandemia. Os dados
poderão ser retirados do próprio site da CEPALSTAT, divisão do CEPAL que reúne

dados relevantes ao tema. Essa portanto, será uma etapa com uma abordagem
quantitativa expressiva.
Após isso, a intenção é selecionar os países cujo desempenho seja mais
emblemático e aprofundar-se em sua política econômica, com o objetivo de
identificar o impacto do aumento de gastos públicos no seu desempenho econômico.

Resultados Esperados
A relevância da pesquisa está em discriminar quais países da América Latina
tiveram bom (ou um mal) desempenho econômico e social durante a pandemia,
relacionando esse desempenho com a política fiscal de cada país e, no final,
determinar quem adotou a melhor estratégia para o combate aos efeitos da
pandemia.
O relatório fiscal publicado pelo CEPAL recomenda a adoção de uma política
fiscal expansionista que aumente os gastos públicos em setores estratégicos.
Espera-se que os países que apresentaram o melhor desempenho tenham adaptado
sua política econômica de acordo com o que foi recomendado pela ONU.
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