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Economia Mundial 
Paulo Mansur Levy1 

SUMÁRIO 
A economia mundial apresentou um cenário relativamente neutro ao longo dos 

últimos dois meses. Do ponto de vista do crescimento e da atividade econômica, o quadro é 
de recuperação moderada nos EUA vis-à-vis o fraco desempenho do primeiro trimestre; de 
manutenção de uma trajetória de expansão também moderada na Área do Euro; e de 
incertezas na China. Os países desenvolvidos, talvez à exceção dos EUA, ainda se deparam 
com pressões deflacionárias relevantes e suas políticas monetárias têm se mantido 
expansionistas ou neutras, o mesmo acontecendo com as políticas fiscais. 

Nos EUA, os dados de crescimento do primeiro trimestre foram revistos de 0,5% na 
primeira estimativa para 1,1% na variação trimestral dessazonalizada e anualizada. Os dados 
do segundo trimestre já disponíveis apontam para uma aceleração dessa taxa, para o 
intervalo entre 2,5% e 3%, mas os dados relativos à atividade econômica têm se mostrado 
bastante voláteis. A expectativa de aceleração do crescimento norte-americano, ainda que 
modesta, decorre principalmente do comportamento do consumo das famílias e do setor de 
construção residencial, enquanto os investimentos não-residenciais registraram forte queda 
no primeiro trimestre, sem apresentar perspectiva mais sólida de recuperação a curto prazo. 
Na Área do Euro, a recuperação do crescimento manteve o ritmo moderado do ano passado e, 
além disso, recebeu novos estímulos a partir da reafirmação pelo Banco Central Europeu da 
política monetária expansionista. Não obstante, a inflação permanece extremamente baixa, 
colocando em questão a sustentabilidade do processo, — ainda mais diante da perspectiva de 
saída do Reino Unido da União Europeia, como comentado a seguir. Na China, por seu turno, 
as perspectivas para a atividade econômica voltaram a ficar nubladas em maio, após uma 
sinalização positiva em abril. A forte desaceleração dos investimentos voltou a colocar em 
destaque as dificuldades de uma convergência gradual e controlada do crescimento, 
especialmente pelo efeito do elevado endividamento acumulado pelas empresas e governos 
locais nos últimos anos. 

Do ponto de vista dos mercados financeiros, a tensão aumentou ao longo de maio e 
junho com a aproximação da data do plebiscito, que acabou por decidir pela saída do Reino 
Unido da União Europeia. Na perspectiva dos países emergentes, a aversão ao risco e, por 
consequência, os fluxos de capital, foram afetados pelo Brexit desde o início de junho, mas, 
ao longo de abril e maio, ambos foram relativamente favoráveis a esses países. Destaca-se a 
valorização das moedas nacionais e a continuidade da recuperação dos preços de 
commodities, seja pelo quadro geral ligeiramente mais positivo em comparação ao início do 
ano, seja por fatores específicos, em particular o efeito de condições climáticas 
potencialmente adversas sobre os preços de produtos agrícolas. 

A perspectiva da saída do Reino Unido da União Europeia, mesmo que prevista para 
ocorrer em dois anos e em condições ainda a serem definidas, trouxe novas incertezas aos 
mercados, que desde o plebiscito têm se mostrado bastante voláteis. Espera-se que o próprio 
Reino Unido seja o principal país a ser negativamente afetado pela decisão, tanto pelo canal 
do comércio internacional quanto pelo dos fluxos de capital, vindo em segundo lugar os países 
da União Europeia. Alguma instabilidade já pode ser observada no mercado financeiro 
britânico, ensejando a reação do Banco da Inglaterra, no sentido de aliviar medidas de 
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natureza regulatória que estavam sendo implantadas.  Na medida em que os efeitos do Brexit 
forem combatidos por políticas ainda mais expansionistas nos países desenvolvidos, isso pode 
eventualmente favorecer os países emergentes. Assim, por exemplo, com a percepção de que 
o cenário de incertezas levará a uma postura mais cautelosa pelo Federal Reserve, a taxa de 
juros do título do Tesouro norte-americano de 10 anos caiu de 1,73% ao ano na véspera do 
plebiscito para 1,4% ao ano no início de julho, indicando que a liquidez internacional tende a 
se manter elevada. 

 

Commodities e Dólar 
Depois de fortes quedas no inicio do ano, os preços das commodities no 

mercado internacional apresentaram recuperação importante a partir de março. Na 
média, segundo cálculos do FMI, as commodities valorizaram 22% entre fevereiro e 
maio: 37% no caso das energéticas (apenas o petróleo subiu quase 50% no período), 
10% as commodities alimentícias e 4,6% as metálicas. 

GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 
Preços de Commodities – Combustíveis 
e demais (jan./2005 – mai./2016) 

Preços de Commodities – Alimentos e 
Metais (jan./2005 – mai./2016) 

(Índice, 2005=100) (Índice, 2005=100) 

 
Fonte: FMI Fonte: FMI 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

O minério de ferro, em particular, cujo preço acompanhou o movimento mais 
geral de recuperação das commodities até o final de abril, voltou a cair no início de 
junho, situando-se 7% abaixo dos níveis do final daquele mês, embora ainda seja 10% 
superior ao registrado em fevereiro. Os preços do petróleo mantiveram-se ligeiramente 
abaixo dos US$ 50 / barril, refletindo os ajustes graduais que vão ocorrendo pelo lado 
da oferta, especialmente nos EUA, que parecem ter neutralizado a entrada de oferta 
adicional a partir do Irã. O quadro da oferta também vem sendo afetado em alguma 
medida por interrupções temporárias da produção no Canadá, na Nigéria e na Líbia – no 
primeiro caso, por incêndios florestais, nos dois últimos por conflitos internos. 
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Pelo lado dos alimentos, condições climáticas adversas no Hemisfério Sul e a 
perspectiva de que esse quadro desfavorável também ocorra no período de maturação e 
colheita da safra de grãos no Hemisfério Norte (seca e temperaturas elevadas associadas 
ao fenômeno La Niña) levaram à reavaliação para baixo da relação entre estoques e 
consumo em nível global. Conforme destacado na seção de Atividade Econômica desta 
Carta de Conjuntura, a produção de grãos estimada pelo IBGE (Levantamento 
Sistemático de Produção Agrícola – LSPA - de maio) indica queda de 1,9% em relação 
ao ano-safra 2014-15. Os preços de milho e soja no mercado internacional aumentaram 
20% e 34%, respectivamente, entre o final de fevereiro e meados de junho. 

GRÁFICO 3 GRÁFICO 4 
Preços de Commodities – Soja 
(jan./2005 – jun./2016) 

Preços de Commodities – Milho (jan./2005 
– jun./2016) 

(US$ por tonelada) (US$ por tonelada) 

  
Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

O dólar norte-americano inverteu a trajetória de valorização que prevaleceu da 
segunda metade de 2014 até o final de 2015 – período em que o valor do dólar frente a 
uma cesta de moedas aumentou 25%. De janeiro até o final de maio, contudo, o dólar 
perdeu cerca de 6% de seu valor nominal, refletindo a perspectiva de que novos 
aumentos da taxa Federal Funds por parte do banco central norte-americano devem 
ocorrer mais tarde que se imaginava no final do ano passado, como discutido a seguir. 
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GRÁFICO 5 
Taxa de Câmbio Efetiva Nominal e Real do dólar (principais parceiros) (jan./2013 
– mai./2016) 
(Índice, 1973=100) 

 
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis Data (FRED). 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

 

Estados Unidos 
Os dados relativos ao desempenho econômico dos EUA mantêm-se irregulares e 

até mesmo conflitantes em determinados momentos.  Não obstante, o crescimento do 
PIB no segundo trimestre deve ser superior ao do primeiro, quando a variação trimestral 
dessazonalizada foi de 1,1% em termos anualizados. Essa expectativa de aceleração ao 
longo do segundo trimestre está muito apoiada no comportamento esperado do consumo 
das famílias e do investimento residencial. 
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TABELA 1 
Variação Trimestral, com ajuste sazonal e anualizada  
(Em %) 

  
2º tri. 
2014 

3º tri. 
2014 

4º tri. 
2014 

1º tri. 
2015 

2º tri. 
2015 

3º tri. 
2015 

4º tri. 
2015 

1º tri. 
2016 

PIB 4,6 4,3 2,1 0,6 3,9 2,0 1,4 1,1 
Consumo Pessoal 3,8 3,5 4,3 1,8 3,6 3,0 2,4 1,5 
Investimento Privado Bruto 12,6 7,4 2,1 8,6 5,0 -0,7 -1,0 -1,8 
 Investimento Fixo 5,6 7,9 2,5 3,3 5,2 3,7 0,4 -0,4 
  Investimento Não-Residencial 4,4 9,0 0,7 1,6 4,1 2,6 -2,1 -4,5 
  Investimento Residencial 10,4 3,4 10,0 10,1 9,3 8,2 10,1 15,6 
 Variação de Estoques ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
Exportação Líquida de Bens e 
Serviços ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 Exportações 9,8 1,8 5,4 -6,0 5,1 0,7 -2,0 0,3 
 Importações 9,6 -0,8 10,3 7,1 3,0 2,3 -0,7 -0,5 
Gastos do Governo em 
Consumo e Investimento 1,2 1,8 -1,4 -0,1 2,6 1,8 0,1 1,3 
Fonte: Bureau of Economic Analysis (BEA). 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

TABELA 2 
Contribuição para a Variação Trimestral, com ajuste sazonal e anualizada 
(Em %) 

  
2º tri. 
2014 

3º tri. 
2014 

4º tri. 
2014 

1º tri. 
2015 

2º tri. 
2015 

3º tri. 
2015 

4º tri. 
2015 

1º tri. 
2016 

PIB 4,6 4,3 2,1 0,6 3,9 2,0 1,4 1,1 
 Consumo das Famílias 2,6 2,3 2,9 1,2 2,4 2,0 1,7 1,0 
 Investimento Privado 2,0 1,2 0,4 1,4 0,9 -0,1 -0,2 -0,3 
  Investimento Fixo 0,9 1,2 0,4 0,5 0,8 0,6 0,1 -0,1 
    Não residencial 0,6 1,1 0,1 0,2 0,5 0,3 -0,3 -0,6 
    Residencial 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 
  Variação de Estoques 1,1 0,0 0,0 0,9 0,0 -0,7 -0,2 -0,2 
 Exportações Líquidas de 
Bens e Serviços -0,2 0,4 -0,9 -1,9 0,2 -0,3 -0,1 0,1 
  Exportações 1,3 0,2 0,7 -0,8 0,6 0,1 -0,3 0,1 
  Importações -1,5 0,2 -1,6 -1,1 -0,5 -0,4 0,1 0,1 
 Gastos do Governo - 
consumo e investimento 0,2 0,3 -0,3 0,0 0,5 0,3 0,0 0,2 
Fonte: Bureau of Economic Analysis (BEA). 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

O consumo vem reagindo desde meados de 2014, embora tenha desacelerado ao 
longo do ano passado. O crescimento de 1,5% anualizado no primeiro trimestre ainda 
resultou em contribuição de um ponto percentual (p.p.) para o PIB do período. 

Indicadores recentes, não obstante a sua já comentada volatilidade, mostram 
uma recuperação das vendas do comércio varejista, com variação média mensal de 0,9% 
em abril-maio, ante virtual estabilidade no bimestre anterior. O indicador de confiança 
dos consumidores produzido pela Universidade de Michigan declinou, com oscilações, 



Carta de Conjuntura | 31 | jun. 2016 

ao longo de 2015, embora a partir de níveis elevados. Ensaiou uma recuperação no final 
do ano passado, a qual, contudo, reverteu no início de 2016. Em maio último, porém, o 
indicador cresceu 6,4% ante abril – a maior variação desde o final de 2013. Por fim, 
indicadores das vendas de automóveis também sugerem alguma recuperação nos dois 
últimos meses: após a forte queda de março (-5,5%), o crescimento mensal 
dessazonalizado de 5,2% de abril foi seguido por nova alta em maio (0,2%). No 
acumulado no ano até maio, as vendas de automóveis registraram crescimento de 2% 
ante igual período de 2015, o equivalente à venda de 17,2 milhões de veículos leves. 

GRÁFICO 6 
Total de vendas do comércio varejista – EUA (jan./2005 – mai./2016) 
(Variação interanual, em %) 

 
Fonte: FRED. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

  



Carta de Conjuntura | 31 | jun. 2016 

GRÁFICO 7 
Indicador de confiança dos consumidores – Universidade de Michigan – EUA 
(jan./2005 – mai./2016) 
 

 
Fonte: University of Michigan – Surveys of Consumers. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

GRÁFICO 8 
Total de vendas de automóveis – EUA (jan./2010 – mai./2016) 
(Em milhares de unidades) 

 
Fonte: FRED. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 
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O investimento residencial também tem contribuído significativamente para a 
atividade econômica: sua expansão anualizada no primeiro trimestre foi de 15,6%, 
resultando em contribuição de 0,5 p.p. para o crescimento do PIB no período. Os 
indicadores mais recentes sinalizam alguma desaceleração que “devolveria” parte do 
forte desempenho do início do ano. Em maio, o início de novas construções residenciais 
foi 9,5% superior ao observado um ano antes. Na média de fevereiro/março essa 
variação foi de 25%. Corroborando a volatilidade dos dados, as vendas de novas 
residências caíram 6% em maio, após terem crescido 12,3% em abril. No acumulado no 
ano, essas vendas foram 5,4% maiores que no mesmo período de 2015. Em parte, essa 
recuperação do setor residencial reflete a elevação dos preços dos imóveis, 
possivelmente como decorrência de condições de financiamento imobiliário bastante 
favoráveis. Em abril, os preços dos imóveis residenciais encontravam-se, em média, 
5,4% acima do valor registrado um ano antes. Em diversas cidades norte-americanas, os 
preços dos imóveis já voltaram ao patamar pré-crise financeira de 2007. 

GRÁFICO 9 
Setor Imobiliário – EUA (jan./2005 – mai./2016) 
(Variação interanual, em %) 

 
Fonte: FRED. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

Se o investimento residencial vem apresentando desempenho favorável, o não 
residencial declinou pelo terceiro trimestre consecutivo, com variação de -4,5% no 
primeiro trimestre de 2016. Essa queda acentuada reflete em parte a redução no grau de 
utilização da capacidade instalada na indústria, que passou de 79% no final de 2014 
para 75% em maio último. Por sua vez, o investimento fixo em novas estruturas caiu, 
em termos anualizados, 7,9% no primeiro trimestre com relação ao trimestre anterior, 
valor semelhante ao da variação do investimento em equipamentos, que caiu 8,7%. 
Dentre os investimentos em estruturas destaca-se a queda de 86% no trimestre no setor 



Carta de Conjuntura | 31 | jun. 2016 

de mineração. Vale notar que esse componente do investimento vem caindo há cinco 
trimestres e a variação acumulada já é de -70%. A produção do setor extrativo apresenta 
uma trajetória de queda persistente desde maio do ano passado. Em maio último seu 
nível era 12,1% inferior ao do mesmo mês de 2015. 

Como mencionado acima, houve uma queda acentuada no grau de utilização da 
capacidade instalada no setor industrial. A variação da produção industrial passou a 
assumir valores negativos na comparação interanual desde o terceiro trimestre de 2015. 
Na média de abril e maio, essa variação foi de -1,3%. O segmento de manufaturas 
apresentou relativa estabilidade, o de serviços de utilidade pública caiu 0,3% e a 
produção do segmento extrativo, 12,4%. Em termos dessazonalizados, o dado de maio 
mostrou queda para a indústria geral (-0,4%). A produção da indústria extrativa, por seu 
turno, registrou a primeira variação positiva (0,2%) desde setembro do ano passado. 

GRÁFICO 10 GRÁFICO 11 
Produção Industrial dessazonalizada 
(jan./2010 – mai./2016) 

Produção Industrial dessazonalizada 
(jan./2010 – mai./2016) 

(Índice 2012=100) (Variação interanual, em %) 

 
Fonte: FRED. Fonte: FRED. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

O mercado de trabalho – até recentemente o elemento de maior destaque dentre 
os indicadores de desempenho da economia norte-americana – frustrou expectativas ao 
apresentar uma forte queda na geração de postos de trabalho em maio (38 mil novos 
postos) relativamente ao desempenho dos meses anteriores (em média, 210 mil postos 
por mês nos seis meses anteriores).  Uma explicação possível para essa forte queda é 
que teria havido uma “devolução” na criação de postos de trabalho, devido a um ritmo 
excepcionalmente forte durante um inverno atipicamente quente. Apesar da redução no 
ritmo de criação de emprego, a taxa de desemprego declinou 0,3 p.p., para 4,7%, graças 
à queda da taxa de participação, de 63% em março para 62,6% em maio. Essa redução 
reverte trajetória anterior, iniciada em setembro do ano passado e que durou até março 
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último, em que as reduções da taxa de desemprego ocorreram simultaneamente ao 
aumento da taxa de participação. 

GRÁFICO 12 
Mercado de Trabalho – Novos postos de trabalho e taxa de desemprego – EUA 
(jan./2010 – mai./2016) 
(Mil postos; %) 

 
Fonte: FRED. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

A percepção de que o ritmo da atividade econômica, mesmo acelerando em 
relação ao primeiro trimestre, não tem se mostrado tão consistente quanto o esperado no 
segundo semestre de 2015, parece ter sido decisiva para que o Federal Reserve (Fed) 
mantivesse estável o juro básico em sua reunião de junho, mantendo também a 
perspectiva de que ainda haveria duas elevações da Federal Funds Rate em 2016. Em 
dezembro de 2015, a expectativa era de quatro altas. Porém, na reunião de junho as 
projeções para 2017 e 2018 do número de elevações da taxa de juros, feitas pelos 
membros do Comitê de Política Monetária (FOMC na sigla em inglês), reduziram-se de 
quatro para três em cada um desses anos (cada movimento envolve uma variação de 
0,25 p.p.). Da mesma forma, caiu de 3,25% a.a para 3% a.a. a estimativa da taxa de 
juros de longo prazo. Dentre as razões alegadas para essa revisão baixista estão as 
incertezas quanto ao ambiente internacional e o crescimento lento da produtividade, que 
implicariam em manter baixa por um tempo relativamente longo a taxa real de juros 
neutra. 

A cautela do Fed parece derivar mais da incerteza em relação ao desempenho da 
economia e dos parâmetros a ela associados que propriamente da trajetória da inflação. 
Esta voltou a acelerar em maio, tanto no índice cheio – uma vez dissipados os efeitos da 
forte queda do preço dos combustíveis ao longo de 2015 e primeiros meses deste ano – 
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quanto no núcleo da inflação. Como se pode observar no gráfico a seguir, a taxa de 
inflação anual saiu de valores em torno de zero entre janeiro e outubro do ano passado 
para algo em torno de 1% em 2016. O núcleo da inflação, por seu turno, tem se mantido 
em torno de 2% desde o final do ano passado, com ligeira aceleração no período mais 
recente. 

GRÁFICO 13 GRÁFICO 14 
Taxa de Juros dos Títulos do Tesouro 
Norte-Americano de 10 anos 
(jan./2013 – jun./2016) 

Índice de Preços ao Consumidor – cheio e 
núcleo (jan./2013 – mai./2016) 

(Em %) (Variação interanual, em %) 

 
Fonte: FRED. Fonte: FRED. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

Área do Euro 
A economia da Área do Euro (AE) acelerou seu crescimento no primeiro 

trimestre de 2016. A variação trimestral do PIB passou de 0,4% no último trimestre de 
2015 para 0,5%. Essa aceleração refletiu o momento positivo do consumo (variação de 
0,6%, ante 0,3% no trimestre anterior) e das exportações líquidas, cuja contribuição para 
a variação trimestral passou de -0,3 p.p. para -0,1 p.p.. Na comparação com o primeiro 
trimestre de 2015, o crescimento foi de 1,6%, ligeiramente inferior à variação interanual 
registrada no último trimestre de 2015. Em sentido contrário, o investimento em capital 
fixo desacelerou em relação ao último trimestre de 2015, apresentando crescimento 
trimestral dessazonalizado de 0,8% – 0,6 p.p. menor que no trimestre anterior. 
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TABELA 3 
PIB - Variação Trimestral, ante ao período anterior, com ajuste sazonal – AE 
(Em %) 

  
2º tri. 
2014 

3º tri. 
2014 

4º tri. 
2014 

1º tri. 
2015 

2º tri. 
2015 

3º tri. 
2015 

4º tri. 
2015 

1º tri. 
2016 

PIB 0,1 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 
Consumo das Famílias 0,2 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 
FBKF  -0,4 0,5 0,5 1,5 0,1 0,5 1,4 0,8 
Gastos do Governo  0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 
Exportações 1,0 1,6 1,2 1,5 1,6 0,4 0,7 0,4 
Importações 1,1 1,5 1,1 2,3 0,9 1,3 1,4 0,7 
Fonte: Eurostat. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

TABELA 4 
PIB - Contribuição para a Variação Trimestral, ante ao período anterior, com 
ajuste sazonal - AE 
(Em %) 

  
2º tri. 
2014 

3º tri. 
2014 

4º tri. 
2014 

1º tri. 
2015 

2º tri. 
2015 

3º tri. 
2015 

4º tri. 
2015 

1º tri. 
2016 

PIB 0,1 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 
Consumo das Famílias 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 
FBKF  -0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 
Variação de Estoques 0,1 -0,2 -0,1 0,2 -0,2 0,2 0,1 0,1 
Gastos do Governo  0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Exportações Líquidas de Bens e Serviços 0,0 0,1 0,1 -0,2 0,4 -0,4 -0,3 -0,1 
Fonte: Eurostat. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

Dados mais recentes de produção industrial e de vendas do comércio varejista 
parecem sustentar o bom momento da atividade econômica da AE. Em abril, a produção 
industrial cresceu 1,1% em relação a março, após ajuste para sazonalidade – 
recuperando parcialmente as perdas acumuladas de quase 2% observadas no bimestre 
fevereiro-março. Na comparação interanual, a produção industrial em abril foi 1,8% 
superior à de abril de 2015, e no acumulado no ano o crescimento é de 1,7%. Não 
obstante, e de forma compatível com a volatilidade exibida pelos dados nos últimos 
meses, a sinalização do PMI da indústria de transformação na AE em maio é de 
desaceleração na margem: em 51,5 pontos. O índice é o mais baixo desde fevereiro. 
Vale notar, contudo, que os índices para Alemanha e França aumentaram em maio, de 
modo que o índice agregado parece ter sido influenciado por uma redução da confiança 
nos chamados países periféricos da AE. As vendas do comércio varejista, por seu turno, 
registraram estabilidade na margem em abril, depois de terem caído 0,6% em março. Na 
comparação com igual período do ano anterior, a variação de maio foi de 1,5%, bem 
abaixo da média de 2,2% registrada no primeiro trimestre. 
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GRÁFICO 15 
Produção Industrial e Vendas do comércio varejista – ZE (jan./2013 – abr./2016) 
(Variação Interanual, em %) 

 
Fonte: Eurostat. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

Esse desempenho relativamente favorável dos países da Área do Euro pode ser 
em boa medida atribuído às políticas monetária e fiscal expansionistas. A rigor, a 
política fiscal tem se beneficiado da forte liquidez gerada pela política de aquisição de 
ativos por parte do Banco Central Europeu (BCE). Ao manter as taxas de juros muito 
baixas, em alguns casos negativas, o BCE permite aos governos deslocarem parte do 
gasto financeiro para despesas primárias sem afetar os parâmetros estabelecidos pelo 
Pacto de Estabilidade, que limita os deficits públicos como proporção do PIB. 

Como comentado na Carta de Conjuntura nº 30, de abril último, na reunião de 
março o BCE havia decidido por medidas mais fortes no sentido de afrouxar a política 
monetária, com o objetivo de estimular a demanda e reverter expectativas deflacionistas 
em relação à inflação. Depois disto, as duas reuniões seguintes apenas reforçaram 
aquela postura, esperando-se agora a reação do BCE à decisão do Reino Unido de 
abandonar a União Europeia. De qualquer modo, a política de aquisição de ativos, 
especialmente os refinanciamentos para o crédito bancário de longo prazo, parece estar 
cumprindo seu papel de estimular o crédito. O volume de créditos concedidos ao setor 
privado registrava em abril variação interanual de 1,2% no caso das empresas não-
financeiras e de 1,5% no caso das famílias. Um ano antes, essas taxas eram de -0,5% e 
0,4% respectivamente.  O fluxo de novas de concessões de crédito nos quatro primeiros 
meses de 2016 foi cerca de sete vezes maior que em igual período de 2015, no caso das 
empresas não-financeiras, e 52% maior no caso das famílias. 
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Diante dos números de inflação ainda muito baixos, a perspectiva é de que a 
política monetária da Área do Euro mantenha-se em modo expansionista ainda por 
bastante tempo. Em abril e maio, as taxas anuais do índice de preços ao consumidor 
harmonizado cheio voltaram ao terreno negativo (-0,2 e -0,1%, respectivamente), depois 
de terem ensaiado uma recuperação entre o final de 2015 e início de 2016. O núcleo da 
inflação também recuou nesses dois meses (para 0,8% em maio), após oscilar em torno 
de 1% a.a. desde a segunda metade de 2015. 

GRÁFICO 16 
Índice de Preços ao Consumidor – cheio e núcleo – AE (jan./2013 – mai./2016) 
(Variação Interanual, em %) 

 
Fonte: Eurostat. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

A grande dúvida sobre as perspectivas da Área do Euro recai agora sobre os 
efeitos da saída do Reino Unido (RU) da União Europeia (EU). Os impactos esperados 
atingem os fluxos de comércio e financeiros, assim como a esfera política. No caso 
desta última, existe o temor de que a vitória da “saída” no plebiscito de 23 de junho 
estimule os chamados “euro-céticos” – grupos nacionalistas em diversos países da UE 
que também defendem a saída do bloco político-econômico – a buscarem o mesmo 
caminho em seus respectivos países. Essa incerteza, por seu turno, pode afetar 
negativamente os investimentos, dificultando que o atual processo de recuperação se 
consolide numa trajetória sustentável. 

No plano comercial e financeiro, é possível que as políticas monetária e fiscal 
dos demais países da AE e da UE em geral atuem no sentido de neutralizar eventuais 
impactos negativos associados à perda de confiança no futuro do bloco. Não há dúvida, 
porém, que o maior impacto será sentido principalmente no Reino Unido: a UE 
absorveu 41% das exportações do RU em 2015, enquanto o RU absorveu 7% das 
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exportações da UE ex-RU. Ou seja, o impacto é bastante desigual. As projeções para o 
crescimento britânico em 2017 vêm sendo revistas diante do novo quadro em até 2 p.p., 
para valores em torno de 0,5%, mesmo considerando uma política acomodativa por 
parte do Banco da Inglaterra que envolvesse a ampliação da aquisição de ativos 
públicos e privados no contexto da atual política de afrouxamento quantitativo. A isso 
se somam potenciais restrições de natureza regulatória aos fluxos de capital de países da 
UE para o RU, em um momento no qual este último apresenta deficits em conta 
corrente da ordem de 6% do PIB. No momento em que se cristalizou a vitória pela saída 
da EU, a libra esterlina desvalorizou cerca de 13% em relação ao dólar norte-americano. 

 

China 
Os dados de atividade econômica da China mostraram uma reação moderada em 

abril em relação ao desempenho dos meses iniciais do ano. Em maio, no entanto, o 
quadro de desaceleração voltou a provocar dúvidas sobre a capacidade de a economia 
chinesa atingir a taxa de crescimento, entre 6,5% e 7%, estabelecida pelo governo. 

Os investimentos, em particular, registraram desaceleração acentuada em maio: 
a taxa de variação interanual, que havia subido de 9,1% em média no primeiro trimestre 
para 10,5% em abril, voltou a cair em maio, para 9,4%. Como os investimentos, em 
particular os residenciais e em infraestrutura, vinham se configurando como o principal 
fator de estímulo à economia, sua desaceleração desperta a suspeita de que a perda de 
fôlego do crescimento chinês, após a derrocada das exportações, pode ser mais intensa 
que o esperado, especialmente na indústria. 

Os dois segmentos da formação de capital fixo acima destacados mostraram 
recuperação importante ao longo de abril e maio. Os investimentos residenciais 
aceleraram seu crescimento interanual de -2,2% a.a., em média, no período setembro de 
2015 a fevereiro de 2016, para 7,2% em abril e 8,5% em maio. São taxas ainda distantes 
das que prevaleceram até meados de 2014, mas que refletem a força da expansão 
recente do crédito como parte da política de sustentação do crescimento em patamares 
elevados. Da mesma forma, os investimentos em infraestrutura voltaram a crescer a 
taxas elevadas, da ordem de 20% ao ano. 

A forte desaceleração observada em maio é explicada pela queda do crescimento 
dos investimentos na indústria de transformação, que atingiu apenas 3,9% ante maio de 
2015. Trata-se da menor variação desde o início da série, e reflete os problemas de 
excesso de capacidade em segmentos altamente intensivos em capital, como o 
siderúrgico, onde encontra-se em curso um processo de desinvestimento, especialmente 
pelo fechamento das plantas mais antigas e menos produtivas. Vale notar que na 
abertura entre investimentos públicos e privados, enquanto os primeiros cresceram 18% 
em maio ante maio de 2015, os investimentos privados aumentaram apenas 1%. Em 
maio de 2015, o investimento privado crescia à taxa de 33%, nesse mesmo tipo de 
comparação ano contra ano. 
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GRÁFICO 17 
Investimento em Ativos Fixos – China (jan-fev./2013 – mai./2016) 
(Variação Interanual, em %) 

 
Fonte: CEIC. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

A produção industrial de maio veio em linha com as expectativas, apresentando 
crescimento de 6% em relação a maio de 2015, mesma variação de abril e próxima às 
taxas observadas desde o início de 2015. A variação interanual das exportações em 
maio, em volume, foi negativa (-3,8%), padrão que tem se manifestado, com duas 
breves interrupções mensais apenas, desde outubro de 2015. As importações, por seu 
turno, cresceram 20% em volume, a maior variação desde julho de 2013, e que se 
seguiu a um aumento de 18% em abril. Esse aumento das importações pode estar 
sinalizando uma estabilização da atividade econômica, tendo se concentrado no 
aumento das importações de commodities (minério de ferro, carvão, petróleo e cobre), 
possivelmente como reflexo da aceleração dos investimentos em infraestrutura. Por fim, 
as vendas do comércio cresceram 10% em maio em relação a igual mês de 2015, 
mantendo o ritmo de crescimento médio do início do ano (10,3% até abril) e em ligeira 
desaceleração em relação à segunda metade de 2015 (11%).  
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GRÁFICO 18 GRÁFICO 19 
Produção Industrial – China (jan-
fev./2013 – mai./2016) 

Vendas no Varejo – China (jan-fev./2013 
– mai./2016) 

(Variação interanual, em %) (Variação interanual, em %) 

 
Fonte: CEIC. Fonte: CEIC 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

GRÁFICO 20 
Exportações e Importações em volume – China (jan./2013 – mai./2016) 
(Variação Interanual, em %) 

 
Fonte: CEIC. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

A política monetária tem contribuído para a manutenção do crescimento por 
meio de reduções de juros e de alíquotas de depósitos compulsórios, além de mudanças 
regulatórias, que visam destravar o crédito, por um lado, e coibir o uso de mecanismos 
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não-oficiais, conhecidos por shadow banking, de outro. Os novos empréstimos no 
acumulado em 12 meses cresceram 11,8% no trimestre março-maio de 2016 ante igual 
período de 2015. Entre o início de 2014 e o final de 2015, as taxas de crescimento de 
novos empréstimos acumulados em 12 meses foram fortemente negativas – em média, 
de -7,8% a.a., como se pode ver no gráfico a seguir. 

GRÁFICO 21 
Crédito – Novas Concessões – Total e Bancário – China (jan./2010 – mai./2016) 
(Variação Interanual do Acumulado em 12 meses, em %) 

 
Fonte: CEIC. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

Essa postura da autoridade monetária decorre também do fato de que a inflação 
tem surpreendido para baixo: mesmo tendo acelerado em relação à média do segundo 
semestre do ano passado, quando atingiu 1,6% anuais, a inflação ao consumidor ainda é 
bastante baixa, de 2,2% anuais na média do período janeiro-maio de 2016, com uma 
taxa de 2,1% neste último mês. O núcleo da inflação ao consumidor tem se mostrado 
ainda mais estável, com uma variação anual de 1,5% nos cinco primeiros meses de 
2016, praticamente igual à do segundo semestre do ano passado. Em maio, a variação 
anual do núcleo do índice de preços ao consumidor foi de 1,4%. Por fim, observa-se 
uma redução no ritmo de queda dos preços ao produtor, com a variação interanual em 
maio em -2,9%, o valor menos negativo desde o final de 2014.  
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GRÁFICO 22 
Índice de Preços ao Consumidor e Produtor – China (jan./2013 – mai./2016) 
(Variação Interanual, em %) 

 
Fonte: CEIC. 
Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

As perspectivas para a economia chinesa ainda são pouco claras. As forças 
associadas à mudança do modelo econômico parecem estar operando com menos 
intensidade que aquelas associadas ao elevado endividamento das empresas, 
particularmente estatais, e à retração do mercado externo, as quais têm afetado 
negativamente os investimentos privados. Os investimentos privados e as exportações 
têm atuado para deprimir as taxas de crescimento, enquanto o consumo não parece ter 
ainda adquirido o dinamismo necessário para manter as taxas de crescimento nos 
patamares observados ao longo dos anos 2000 e início da década atual. As incertezas 
quanto à higidez do sistema financeiro também geram dúvidas quanto à sustentação do 
crescimento nos atuais patamares, tendo inclusive se refletido em episódios de fuga de 
capital, com efeitos sobre a taxa de câmbio, que voltou a apresentar elevada volatilidade 
em junho. As reservas internacionais continuaram declinando em maio, já tendo 
acumulado uma queda de cerca de US$ 500 bilhões desde o final de 2014. 


