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América Latina pós crise de 2008 

• O efeito China nos preços das commodities: 
beneficiou os exportadores da região (Paraguai 
principal mercado Brasil). O choque externo não se 
transformou em crise cambial.  

 

• A recuperação mundial é lenta, países tem que 
enfrentar seus problemas internos para garantirem 
o seu desenvolvimento. 

 

• Crescimento econômico = produtividade 

 

 



Os determinantes da produtividade  

• Educação 

 

• Tecnologia (inovação e adaptação) 

 

• Infraestrutura 

 

• Ambiente de negócios = Doing Business ( Macro e 
Micro)  

 

• Sondagem = Agenda macro 

 



A Sondagem do Instituto Ifo/Fgv 

 A  Sondagem da América Latina procura captar 
o sentimento de especialistas econômicos sobre 
a economia em seus respectivos países no 
momento atual e as perspectivas para os 
meses seguintes. 

 
Na pesquisa são incluídas questões sobre 

despesas de consumo; despesas de 
investimentos; taxas de juros; taxas de inflação; 
balança comercial; e taxa de câmbio. 
 
O Indicador Ifo/FGV de Clima Econômico é a 

média aritmética dos indicadores da Situação 
Atual (ISA) e de Expectativas (IE) 

 



Clima econômico: América latina e o 
mundo 

DESFAVORÁVEL 
 

FAVORÁVEL 



Clima Econômico (ICE) 

Clima Econômico do Paraguai melhora 

ao longo dos últimos anos e fica acima 

da América Latina 

 

Após a crise de 2008, O ICE está na zona 

favorável (acima de 100) desde outubro 
de 2009. 

 



20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

160,0 

180,0 

Mundo América Latina Paraguai 



BRASIL E MÉXICO/zona desfavorável 



Paraguai/piora, mas favorável 



 
A piora dos indicadores ocorre na América 

Latina, mas fica na zona desfavorável 
 



Ranking do Paraguai entre as 10 principais 
economias da América do Sul 

2007 9º

2008 4º

2009 5º

2010 6º

2011 3º

2012 8º

2013 1º

2014 4º

Em 2014, as diferenças entre Peru, 
Bolívia e Paraguai são pequenas  



Quais são os principais problemas para o 
crescimento econômico no momento atual? 

• Falta de Confiança na Política Econômica 

• Demanda Insuficiente 

• Desemprego; Inflação 

• Falta de Competitividade Internacional 

• Barreiras comerciais a exportação 

• Falta de Mão-de-obra qualificada 

• Déficit Público; Dívida Externa; Falta de Capital 

 INDICADOR ACIMA DE 5, A QUESTÃO É IMPORTANTE. 
ABAIXO DE 5 NÃO RELEVANTE  



Alguns indicadores: Paraguai  



Alguns indicadores  

Paraguai América Latina 
 



Previsão Banco Mundial: taxa de 
crescimento (%) do PIB 



‘The outlook for 2014 is positive. Growth should be strong at 

4.8 percent, underpinned by continued dynamism in the 

agricultural sector and rising infrastructure investment. 

Annual inflation will likely increase to the central bank’s target 

rate of 5 percent. The fiscal deficit should remain low, under 

the introduction of the recently approved Fiscal Responsibility 

Law. The external current balance would revert to a small 

deficit amid slightly deteriorating terms of trade and rising 

import volumes. Overall, the risks to this outlook are 

balanced. The main downside risks stem from regional growth 

and global borrowing conditions, while upside risks include 



Perspectivas /Desafios  

• Ambiente de negócios: reformas que apontem 
estabilidade de regras para as decisões empresariais. 

 

•  Paraguai na região: cadeias produtivas regionais, mas 
crucial as parcerias “para fora”.  Diversificar os destinos. 

 

• A estabilidade da agenda macro, avançar na agenda 
micro (facilitação do comércio, educação, ... ) que inclui 
a agenda de inclusão social e melhora da gestão pública 
na oferta de serviços (um tema presente na A.L) 


