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Considerações principais 

− Os bancos latino-americanos têm enfrentado a crise imposta pela pandemia em condições 

relativamente boas até o momento, sustentados por sua rentabilidade resiliente e níveis 

robustos de capital regulatório. 

− No entanto, vemos riscos à medida que continuam os programas de diferimento de 

empréstimos, as medidas de apoio do governo diminuem e as condições econômicas 

permanecem frágeis. 

− Entre os seis maiores sistemas bancários, Brasil e México apresentam a maior resiliência à 

rentabilidade, enquanto Peru e Colômbia foram os mais afetados e os bancos argentinos 

continuam expostos ao risco. 

 

 

 

Até o momento, os bancos latino-americanos têm enfrentado a turbulência provocada pela 

pandemia de forma relativamente positiva. Na visão da S&P Global Ratings, a sólida rentabilidade 

foi um fator-chave para permitir que os bancos da região resistissem aos ciclos de crédito e crises 

econômicas no passado, e mais uma vez os ajudou durante a pandemia da COVID-19. A 

rentabilidade dos sistemas bancários brasileiro e mexicano tem sido a mais resiliente entre os 

maiores sistemas bancários da região, seguida pelos bancos chilenos. A rentabil idade dos bancos 

colombianos e peruanos foi mais afetada devido às altas provisões decorrentes do impacto da 

pandemia em suas economias e porque essas instituições apresentavam desempenho de 

qualidade de ativos mais fraco no início da crise. 
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Gráfico 1 - Principais sistemas financeiros: Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 

 

P: Projeção. Fonte: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Riscos aumentam conforme os programas de alívio de dívida diminuem 

As moratórias de empréstimos estão postergando uma piora dos índices de empréstimos 

problemáticos (NPL - nonperforming loans), e os bancos estão registrando um desempenho de 

qualidade de ativos mais forte do que esperávamos. No entanto, acreditamos que os obstáculos 

permanecem: altos níveis de informalidade e condições frágeis para pequenas e médias empresas 

(PMEs) pressionarão as carteiras de empréstimos das instituições financeiras à medida que as 

medidas governamentais se dissipam. A recuperação econômica que esperamos na América 

Latina é um fator crucial que pode ajudar a atenuar a deterioração da qualidade dos ativos. No 

entanto, um risco notável para o crescimento em toda a região são o s potenciais surtos de 

instabilidade social, que podem dificultar os investimentos, dado o importante efeito da pandemia 

em famílias de baixa renda sob condições políticas já polarizadas na maioria dos países latino-

americanos.  

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Brasil Chile Colômbia México Peru

2016

2017

2018

2019

2020P

2021P

2022P



Lucros resilientes e alta cobertura de provisões ajudarão os bancos latino-americanos a enfrentarem os desafios 

www.spratings.com  9 de março de 2021   3 

 

Gráfico 2 - Principais sistemas financeiros: Índice de ativos problemáticos sobre 

empréstimos totais 

 

P: Projeção. Fonte: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Capital regulatório suficiente também fortalece os bancos 

Além da rentabilidade resiliente, o nível robusto de capital regulatório é o segundo pilar que 

sustenta os bancos da América Latina, em nossa opinião. Os principais sistemas bancários da 

América Latina possuem um colchão de pelo menos 400 pontos-base (pb) nos requerimentos 

regulatórios mínimos.  

O México e o Brasil foram os primeiros a adotar as regras de Basileia III - desde 2013 - e 

mantiveram métricas regulatórias sólidas. O Peru também implementou integralmente Basileia I II, 

mas com alguns ajustes para o mercado local. A Colômbia e o Chile acabam de começar a 

implementar Basileia III em uma fase gradual, o que deve dar aos bancos tempo suficiente para se 

ajustarem. Esperamos que o atraso na implementação de Basileia III no  Chile tenha um efeito 

limitado sobre as métricas de capitalização e nossa visão da fiscalização regulatória. No entanto, a 

folga de capital dos bancos chilenos – medida como o excedente de capital sobre o capital mínimo 

requerido – é inferior à de outros países da região. Apesar da implementação gradual de Basileia 

III, consideramos que os esforços contínuos do órgão regulador do setor bancário colombiano para 

fortalecer e alinhar a regulação com os padrões internacionais estão fortalecendo a supervisão, a 

proatividade e a transparência para evitar uma potencial deterioração nos fundamentos de crédito 

dos bancos.  
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Gráfico 3 - Principais sistemas financeiros: Índices de capital regulatório 

 

Fonte: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Crescimento desigual de empréstimos na região 

O crescimento do crédito tem sido robusto em países onde vimos incentivos mais fortes do governo 

para a concessão de crédito, como no Brasil e no Peru. Em contraste, os empréstimos contraíram 

no México, onde não havia incentivos do governo. Esperamos um nível modesto de concessão de 

crédito na região nos próximos dois anos, pois em nossa visão os bancos adotarão uma 

abordagem conservadora, dado o cenário incerto na maioria dos países. 
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Gráfico 4 - Principais sistemas financeiros: Crescimento dos empréstimos 

 

P: Projeção. Fonte: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Reservas de capital ajudarão a suportar o estresse 

Analisamos a folga nas métricas de capital regulatório dos bancos para lidar com a piora nas 

métricas de qualidade de ativos. Calculamos a folga nas métricas do sistema bancário de forma 

consolidada, considerando o excedente de capital dos bancos em relação ao mínimo exigido, e 

acrescentamos nossas expectativas de lucros para 2021. Em seguida, comparamos esse resultado 

com os empréstimos totais dos bancos para ver quanto os ativos problemáticos poderiam aumentar 

antes que os bancos descumprissem o índice de capital mínimo. No Peru e no Chile, deduzimos os 

empréstimos garantidos dos empréstimos totais. Em outro s países, não fizemos esse ajuste porque 

os empréstimos garantidos não eram significativos. 

Conforme ilustrado no gráfico 5 abaixo, os bancos latino -americanos têm folga suficiente para lidar 

com a deterioração na qualidade dos ativos. Por exemplo, no Bras il o NPA para os empréstimos 

totais é 2,1%, mas estimamos que esse índice possa crescer mais de 6,5x – alcançando até 13,7% 

- antes que o requerimento de capital mínimo seja descumprido. Por outro lado, no Chile, 

estimamos que os NPAs poderiam crescer até 6,8%, comparado aos atuais 1,5%, antes de 

descumprirem a exigência. No entanto, observamos que o Chile é o sistema financeiro mais forte 

nesta amostra, com fundamentos mais sólidos e uma porcentagem mais alta de financiamentos 

imobiliários garantidos na carteira de varejo do que os outros países. 
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Gráfico 5 - Capacidade de absorção de perdas nos índices de capital regulatório dos 

sistemas financeiros 

 

* Folga: Excedente de capital + Lucros. NPA (Nonperforming loan): Ativos problemáticos. Fonte: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Bancos brasileiros têm se saído bem 

O Brasil registrou um forte crescimento do crédito em 2020, em torno de 15,5%. O crescimento foi 

impulsionado principalmente pela maior demanda de crédito das empresas, à medida que 

aumentavam sua liquidez para se preparar para condições difíceis e pelos incentivos fornecidos 

pelo banco central para impulsionar os empréstimos, q ue incluíam suporte de liquidez, garantias a 

empréstimos e alívio de capital e provisionamento. Além disso, os financiamentos imobiliários 

também aumentaram devido às baixas taxas de juros. Além disso, a desvalorização do real 

também impulsionou o crescimento do crédito por meio das exposições internacionais do maior 

banco privado do país. 

No entanto, em 2021, esperamos que o crescimento do crédito seja muito menor, em torno de 

metade do nível do ano passado, devido à ausência de medidas extraordinárias por parte do 

governo e à redução do apetite por risco dos bancos, dadas as condições incertas decorrentes da 

nova onda de infecção no Brasil. Esperamos que os empréstimos de varejo respondam pelo 

crescimento do crédito, em detrimento dos empréstimos corporati vos. Isso reflete nossa expectativa 

de menor demanda do setor corporativo e de que os gastos de varejo aumentarão em relação aos 

níveis mais baixos do ano passado, uma vez que as restrições ao distanciamento social são 

limitadas. 

A rentabilidade dos bancos brasileiros ficou relativamente resiliente em 2020. Embora as provisões 

tenham aumentado substancialmente, a demanda corporativa por crédito gerou oportunidades de 

negócios para os bancos, que puderam se beneficiar das linhas de liquidez fornecidas pelo 
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governo. Além disso, as provisões já eram altas antes da pandemia, o que proporcionou alguma 

proteção. Por fim, as menores despesas devido às medidas de distanciamento também 

contribuíram para a rentabilidade. 

Projetamos menores necessidades de provisão para os bancos brasileiros. À medida que a 

economia continua se recuperando, esperamos que a capacidade de pagamento de empresas e 

indivíduos melhore. Por outro lado, o desempenho da qualidade dos ativos até agora superou 

nossas expectativas, mas esperamos uma piora com o fim dos programas de diferimento de 

empréstimos. No entanto, o aumento da cobertura de provisões no ano passado coloca os bancos 

em uma boa posição para lidar com a possível deterioração. 

Margens mais altas também beneficiarão a rentabilidade dos bancos. A mudança de empréstimos 

corporativos para empréstimos de varejo e o aumento das taxas de juros ajudarão a restaurar as 

margens de intermediação financeira (NIMs - net interest margins). Também esperamos uma 

recuperação das receitas de tarifas graças à aceleração nos gastos do varejo. Por outro lado, a 

necessidade contínua de investir em tecnologia moderará a melhora esperada na rentabilidade. 

Como resultado, esperamos que os bancos atinjam níveis de rentabilidade semelhantes aos de 

antes da pandemia entre 2021 e 2022. 

COVID-19 prejudicou a rentabilidade dos bancos mexicanos  

A recuperação econômica levará mais tempo no México devido às fraquezas estruturais pré-

pandemia e à resposta política relativamente limitada à crise imposta pela pandemia. Portanto, 

esperamos que a expansão do crédito permaneça moderada. Em geral, os bancos mexicanos 

apresentavam índices de NPAs e perdas de crédito historicamente baixas no início da pandemia. 

Isso reflete o acesso relativamente baixo aos bancos e práticas conservadoras de concessão de 

crédito. No entanto, a COVID-19 afetará a qualidade e a rentabilidade dos ativos. O órgão 

regulador do setor bancário aprovou um programa de alívio de dívida, que representou cerca de 

20% do total de empréstimos na primeira fase. No entanto, de acordo com nossas estimativas, as 

reestruturações na segunda fase do programa representam cerca de 6% dos empréstimos totais do 

sistema, muito menos do que os 20% dos empréstimos na fase um.  

Esperamos que a tendência de piora na qualidade dos ativos que observamos no último trimestre 

de 2020 continue em 2021. No entanto, esperamos que o impacto no setor bancário seja limitado 

devido às práticas conservadoras de concessão de crédito dos bancos e aos bons resultados do 

programa de alívio da dívida, que mitigou o impacto na qualidade dos ativos. A maioria dos clientes 

retomou os pagamentos dos empréstimos. Esperamos que os NPAs atinjam o pico de 3,4% em 

2021, mas serão totalmente cobertos por provisões e moderarão em 2022 para cerca de 3,0%. 

Acreditamos que as perdas de crédito atingirão um pico de 4% do total de empréstimos em 2021 e 

cairão para menos de 3% em 2022. 

A rentabilidade dos bancos mexicanos enfraqueceu significativamente em 2020 devido a três 

fatores principais: 

Os grandes bancos comerciais, que representam mais de 80% do total de empréstimos do sistema 

bancário, constituíram expressivas provisões para fazer frente à queda na qualidade dos ativos 

causada pela recessão. No final do ano de 2020, os bancos mexicanos aumentaram as provisões 

para perdas de crédito em 35% em relação a 2019. 
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A demanda por crédito também enfraqueceu devido à redução do investimento, pressão sobre a 

capacidade de renda das empresas e famílias, altos níveis de desemprego e aumento da 

participação de trabalhadores no setor informal. Observamos baixa demanda por crédito e uma 

contração de crédito de 2% no sistema bancário mexicano no ano passado, o que prejudicou os 

resultados dos bancos.  

Finalmente, as NIMs diminuíram devido às taxas de juros historicamente baixas e mais liquidez 

investida em títulos com risco relativamente baixo. As baixas taxas de juros resultaram da redução 

da taxa de juros pelo banco central em 300 pontos base em 2020. Além disso, devido à baixa 

demanda de crédito, os bancos colocaram sua liquidez em títulos que, devido ao seu risco 

relativamente menor, apresentam margens menores em comparação com os empréstimos. 

Esperamos que o lucro líquido dos bancos mexicanos retorne aos níveis pré-pandemia de 2019 em 

2022, mas isso dependerá da recuperação econômica em 2021 e 2022. 

Medidas governamentais têm beneficiado a rentabilidade dos bancos chilenos 

A pandemia começou quando o Chile se recuperava dos efeitos das tensões sociais em 2019 e se 

preparava para enfrentar a potencial volatilidade das discussões sobre emendas à constituição. No 

entanto, apesar da contração econômica, os indicadores de qualidade dos ativos melhoraram em 

2020 e o impacto da pandemia na rentabilidade foi gerenciável. O crescimento do setor bancário 

em 2020 foi fortemente influenciado por ações coordenadas do governo e reguladores no Chile. 

Essas ações visaram garantir a cadeia de pagamentos da economia e a liquidez e solvência do 

sistema em meio à retração econômica e às volatilidades globais e domésticas, considerando  que o 

Chile é uma economia pequena e aberta. As medidas incluíram a implementação de linhas de 

crédito significativas pelo banco central, empréstimos garantidos pelo governo no âmbito do 

programa FOGAPE e a liberação de fundos de pensão que deram alívio significativo às pessoas 

físicas. A liberação dos fundos de pensão totalizou US$34 bilhões e foi equivalente a 12% do PIB. 

Os recursos foram liberados em duas parcelas, uma em agosto passado de quase US$20 bilhões e 

a segunda em dezembro de US$14 bilhões. 

O crédito cresceu cerca de 2,5%, beneficiado pelos empréstimos FOGAPE garantidos pelo governo 

que totalizaram cerca de US$12 bilhões e equivalentes a aproximadamente 5% da carteira total de 

empréstimos do sistema. Isso mais do que compensou a queda nos empréstimos ao consumidor 

devido ao menor consumo durante a pandemia e ao pagamento da dívida concluído após a 

liberação dos fundos de pensão.  

As medidas do país, especialmente as extensões de prazos de empréstimos , empréstimos 

garantidos e liberações de fundos de pensão também sustentaram as métricas de qualidade de 

ativos, com o índice de inadimplência totalizando 1,6% no final de 2020, versus a média de 2,0% 

nos últimos cinco anos. Isso se explica principalmente pelo crédito ao consumidor, segmento em 

que o índice de empréstimos problemáticos diminuiu 110 pb para 1,4% e os financiamentos 

habitacionais diminuíram 80 pb para 1,5%. O índice de empréstimos comerciais inadimplentes 

também melhorou ligeiramente para 1,7%. As prorrogações de prazos no segmento de crédito 

comercial concedidas no início da pandemia começaram a vencer em novembro e dezembro do 

ano passado, com elevados níveis de pagamento de dívidas. Esperamos que as métricas de 

qualidade dos ativos se deteriorem este ano à medida que vencem as extensões de prazos de 



Lucros resilientes e alta cobertura de provisões ajudarão os bancos latino-americanos a enfrentarem os desafios 

www.spratings.com  9 de março de 2021   9 

 

empréstimos, embora isso dependa da recuperação econômica e da evolução da pandemia. Até o 

momento, o país já vacinou 15% da população e continua seus esforços para conseguir uma ampla 

cobertura até o meio do ano.  

A rentabilidade foi afetada, mas permanece gerenciável, com queda de 25% no lucro líquido 

(excluindo o efeito pontual de prejuízos intangíveis no Itau CorpBanca de cerca de US$1 bilhão). O 

ROE caiu para cerca de 10,0% em 2020 (de uma média de 12,5%). Isso é explicado por um 

aumento significativo das provisões, com o custo do risco atingindo 1,7% do crédito total em 2020, 

comparado à média de 1,2% dos últimos cinco anos. Custos de financiamento mais baixos de 

linhas de crédito do banco central e depósitos de varejo e resultados de tesouraria mais elevados 

ajudaram a moderar o impacto do aumento nas provisões e das menores receita de prestação d e 

serviços durante os lockdowns. Em nossa opinião, as necessidades de provisão diminuirão 

gradualmente nos próximos dois anos. Assumindo a recuperação econômica e menores 

requerimentos de provisões, esperamos que a rentabilidade melhore, com ROE de cerca d e 11% 

em 2021, mas atingindo níveis pré-COVID de cerca de 12% em 2022.  

Queda acentuada na rentabilidade dos bancos colombianos 

Depois que a pandemia atingiu a economia em 2020, as medidas para conter a COVID-19 e o 

estímulo monetário e fiscal moderado ajudarão a melhorar o crescimento econômico em 2021. 

Esperamos que o crédito expanda cerca de 5% em 2021 e cerca de 7% em 2022, de menos de 4% 

em 2020. O crescimento do crédito será sustentado por empréstimos corporativos e comerciais - 

incluindo projetos de infraestrutura que poderiam impulsionar a economia - e por produtos de 

consumo garantidos, como empréstimos consignados e financiamentos imobiliários.  

As métricas de qualidade dos ativos deteriorarão em função da pandemia, pressionando a 

rentabilidade por meio do aumento das provisões para perdas de crédito. Os empréstimos parte do 

programa de alívio da Colômbia representaram cerca de 43% do total de empréstimos no pico. 

Esse nível foi muito superior ao que vimos em outros sistemas bancários da região, como no 

México e no Brasil. Isso ocorreu porque alguns grandes bancos ofereceram uma opção automática 

de diferir os pagamentos para seus clientes de varejo (incluindo financiamentos habitacionais ). No 

final de junho de 2020, o regulador bancário anunciou uma segunda fase do programa de alívio da 

dívida. Esta nova fase foi destinada a clientes bancários fortemente afetados pela pandemia. Os 

clientes que não foram afetados e que faziam parte da primeira fase foram excluídos da fase dois e 

retomaram o pagamento do crédito. A segunda fase de suporte também foi principalmente 

reestruturações, semelhantes a medidas em outros países. Em fevereiro de 2021, estimamos que 

os empréstimos reestruturados na segunda fase do programa de alívio da dívida da Colômbia 

representaram cerca de 7% do total de empréstimos. Isso é significativamente menor em 

comparação com 43% da fase um. Cerca de 70% destes empréstimos reestruturados 

correspondem a empréstimos de varejo, incluindo financiamentos imobiliários, enquanto os 30% 

restantes são empréstimos comerciais. O programa de alívio da dívida na Colômbia se estenderá 

até junho de 2021.  

A rentabilidade dos bancos colombianos foi a que mais sofreu em 2020 entre esse grupo de países. 

O ROE foi de apenas 38% comparado ao nível de 2019, pr incipalmente devido ao aumento nas 

provisões. Dado o alto nível de empréstimos no âmbito do programa de alívio da dívida e a 

incerteza significativa sobre o desempenho desses empréstimos, os grandes bancos aumentaram 
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significativamente seus níveis de provisionamento. Além disso, as taxas de juros his toricamente 

baixas, as menores receita de prestação de serviços e a baixa demanda por crédito nos três 

primeiros trimestres de 2020 também contribuíram para as receitas menores. Esperamos que o 

lucro líquido dos bancos colombianos aumente gradualmente nos próximos dois anos, atingindo os 

níveis pré-pandemia em 2022, principalmente devido a NIMs mais elevadas à medida que a 

demanda por crédito aumenta, taxas mais altas e menores necessidades de provisões.  

Apesar do suporte do governo, bancos peruanos seguem enfrentando desafios 

O crescimento do crédito no Peru em 2020 foi impulsionado principalmente pelo programa 

"Reactiva" do governo, que possui características únicas que o tornam menos arriscado para os 

bancos. O banco central do Peru leiloa o funding por meio de acordos de recompra, e os bancos 

que pretendem emprestar os empréstimos garantidos com as margens mais baixas são os que 

recebem os leilões. Os bancos então oferecem esses empréstimos às PMEs para fins de capital de 

giro. As empresas não podem usar esses recursos para refinanciar dívidas existentes, mas podem 

usá-los para pagar prestações futuras. Ao mesmo tempo, o banco de desenvolvimento COFIDE 

(Corporacion Financiera de Desarrollo) garante que esses empréstimos atendam aos 

requerimentos de garantia. Dessa forma, os bancos não são responsáveis pela parte garantida. A 

garantia varia de 80% para valores maiores a 98% para valores menores. Dados os menores riscos 

deste produto, os bancos têm crescido substancialmente neste segmento. Em novembro de 2020, 

ele representava cerca de 24% do total de empréstimos. A carteira de crédito cresceu 12,4% no 

ano passado, mas se excluíssemos o programa Reactiva, a carteira teria contraído cerca de 5,0%. 

As perdas de crédito aumentaram significativamente no Peru devido ao longo e rígido lockdown 

implementado em março do ano passado, resultando em uma das maiores contrações econômicas 

na região. Dado o baixo PIB per capita do Peru e a larga escala do setor informal, isso resultou em 

um cenário muito difícil para a população, embora o governo tenha feito esforços significativos para 

dar suporte ao setor privado por meio de apoio fiscal. 

Devido ao fraco desempenho econômico em 2020, os bancos aumentaram significativamente os 

níveis de provisões, levando a uma rentabilidade mais fraca. Além disso, as margens mais baixas 

dos empréstimos garantidos pelo governo e as taxas mais baixas também enfraqueceram os lucros 

finais. No entanto, esperamos que a rentabilidade melhore nos próximos dois anos, à medida que 

as necessidades de provisões diminuem conforme a economia se recupera, e à medida que as 

margens melhoram e a parcela dos empréstimos Reactiva diminui. 

Problemas econômicos e interferência do governo pressionam bancos argentinos 

A Argentina teve uma das maiores contrações do PIB entre seus pares latino-americanos em 2020, 

e esperamos uma ligeira recuperação em 2021. No entanto, o sistema bancário argentino 

permaneceu relativamente resistente, graças a políticas e regulamentação conservadoras. Isso 

resultou em baixo acesso ao crédito - um dos mais baixos do mundo - e projetamos a relação de 

crédito sobre PIB em cerca de 12%. Isso tem ajudado os bancos a manter indicadores de qualidade 

de ativos relativamente gerenciáveis, apesar de alguma deterioração, com os empréstimos 

inadimplentes em torno de 4,2% em dezembro de 2020 (2,2% para bancos privados). A 

rentabilidade enfraqueceu no ano passado devido a provisões mais altas e margens mais baixas, 

mas permaneceu bastante saudável, com um índice ROE de cerca de 15% para o sistema 
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bancário. No entanto, esperamos que a rentabilidade enfraqueça este ano devido ao ajuste da 

inflação e à necessidade contínua dos bancos de aumentar as provisões em meio à recessão.  

Consideramos que os bancos argentinos estão expostos a medidas extraordinári as do governo, tais 

como iniciativas adicionais de empréstimos diretos, mas até o momento, eles têm sido capazes de 

cumprir os requisitos de empréstimos diretos, mantendo a rentabilidade. A cidade de Buenos Aires 

criou recentemente um novo imposto sobre transações com cartão de crédito, o que pode 

desencorajar o uso do cartão de crédito. Esperamos que a geração de receita dos bancos com 

cartões de crédito seja mais fraca do que sem esse imposto, mas ainda assim continue rentável. 

Esperamos que um crescimento relativamente conservador do crédito, pois acreditamos que os 

bancos esperarão pelo crescimento econômico antes de assumir o risco de impulsionar o crédito. 

Portanto, acreditamos que o crescimento do crédito será ligeiramente acima da inflação e que os 

empréstimos e depósitos denominados em dólares diminuirão em base contínua. 

 

Artigo Relacionado 

− Teste de estresse da S&P Global Ratings indica que grandes bancos brasileiros devem resistir à 

segunda onda da pandemia, 22 de fevereiro de 2021 

Podcast 

− Are Latin American Banks Strong Enough To Withstand A Second COVID-19 Wave? 
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