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Resumo:  

 

A crise financeira de 2007-8 afetou as diferentes regiões do mundo, incluindo as 

economias emergentes. No caso da maioria das principais economias da América Latina, 

a redução da dívida externa pública, a política prévia de acumulação de reservas e a 

redução e melhoria na composição da dívida pública forneceram algum espaço para a 

implementação de políticas contracíclicas. Consequentemente, os governos puderam 

lançar mão de políticas fiscais contracíclicas para enfrentar os efeitos da crise financeira, 

quando em outras ocasiões fizeram uso de políticas restritivas. A reação dos países à crise 

variou com o uso de diferentes ferramentas de política econômica. Por exemplo, entre 

2011 e 2013, apesar das políticas contracíclicas, o crescimento econômico demonstrou 

grande volatilidade nas economias da região. Ademais, existem muitas preocupações 

sobre a futura performance das economias da região em função, principalmente, das 

incertezas relacionadas à economia global. 

O objetivo do trabalho é examinar as consequências da Grande Recessão nos 

principais países latino-americanos – Argentina, Brasil, Chile, México e Venezuela – e a 

implementação de políticas contracíclicas nesses países. 

A pesquisa mostrou que as principais economias latino-americanas foram 

substancialmente afetadas pela grande recessão, confirmando que não houve um processo 

de “desacoplamento” da economia mundial. A análise também mostrou que a eficácia das 

políticas contracíclicas nessas economias dependeu consideravelmente da boa gestão da 

política macroeconômica, bem como de características estruturais de cada economia e de 

sua inserção na economia internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O Impacto da Grande Recessão e Respostas de Política Econômica na América Latina. 


