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Economia Mundial  
 

O crescimento mundial tem sido relativamente modesto desde 2010, quando começou a 

recuperação pós-crise financeira internacional. A taxa de crescimento da economia 

mundial, segundo o FMI, caiu de 4,5% a.a., em média, no período 2000-2007 para 3,8% 

a.a. em 2010-2015. As previsões mais recentes do FMI são de que no período de 2016 a 

2021 a taxa caia ainda mais, para 3,6% a.a., em média. 

Talvez mais importante, do ponto de vista da economia brasileira, seja a 

desaceleração do comércio mundial: seu crescimento, em volume, foi de 7,3% a.a., em 

média, de 2000 a 2007. Houve forte queda em 2009 (-10,5%) e forte recuperação em 

2010-2011 (9,7% a.a., em média). De 2012 a 2015, o crescimento do volume de 

comércio foi de 3,2% a.a., em média. As projeções do FMI para o volume de comércio 

mundial são de crescimento médio anual de 3,8% de 2016 a 2021. Esse baixo 

crescimento em volume físico, porém, poderá ser contrabalançado pela projeção3 de 

crescimento do preço das commodities, em particular dos itens petróleo e metais, com 

benefícios potenciais no volume financeiro das exportações brasileiras. 

Por outro lado, a economia mundial encontra-se extremamente líquida devido às 

políticas monetárias expansionistas nos Estados Unidos, até recentemente, e na Europa 

e no Japão ainda hoje. Essa postura decorre das inflações muito baixas nessas duas 

regiões, enquanto nos EUA, pelo fato de a inflação já se aproximar da meta informal 

(2% a.a.), os juros devem subir, porém de forma bastante gradual, o que tornaria a 

postura do Fed “acomodatícia” em vez de expansionista. Vale notar que esse ambiente 
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tende a ser favorável aos países emergentes e, especialmente, ao Brasil, dado o efeito 

que o diferencial de juros atual e prospectivo, corrigido para o risco-país, tem sobre os 

fluxos de capital. Porém, essa massa de liquidez em nível mundial tende a produzir 

também muita instabilidade financeira devido ao risco de se formarem bolhas 

especulativas nos diversos mercados de ativos. 

Por fim, destacam-se duas questões particulares no cenário internacional: a 

primeira refere-se à China, que no início do ano foi o foco de muita instabilidade, 

devido à percepção de que a atividade econômica estaria desacelerando muito 

fortemente. Os dados mais recentes mostram que o crescimento do segundo e terceiro 

trimestres manteve-se relativamente forte, em 6,7% a.a. Esse desempenho refletiu 

políticas expansionistas, tanto pelo lado fiscal quanto pelo crédito. Essa expansão do 

crédito, porém, parece apenas adiar o encontro com a realidade no mercado imobiliário 

e para um grande número de empresas estatais. Assim, mesmo que o hard landing tenha 

sido evitado a curto prazo, permanecem dúvidas com relação à sustentação do 

crescimento no ritmo atual em prazo mais longo. 

A segunda questão é que a eleição dos EUA adicionou uma série de incertezas 

no cenário internacional. Ainda não se sabe ao certo quanto do que foi anunciado na 

campanha eleitoral será de fato executado. Também não se sabe exatamente como se 

fariam tantas mudanças importantes e qual seria a extensão de seus efeitos sobre o 

crescimento americano e sobre o comércio internacional. De qualquer modo, as taxas de 

juros mais longas já subiram nos EUA em antecipação a uma política fiscal mais 

expansionista, associada a cortes de impostos e expansão dos investimentos públicos em 

infraestrutura, conforme os anúncios de campanha do candidato eleito. 

Outros focos de risco na economia mundial são o Brexit (saída do Reino Unido 

da União Europeia), o sistema financeiro na Europa (sofrendo com as taxas de juros 

muito baixas / negativas), especialmente na Itália, e a crise dos refugiados, também na 

Europa, pela pressão que coloca sobre a unidade do continente e também sobre as 

políticas fiscais dos diferentes países. 

 

Cenário Brasil 
 

A crise econômica brasileira é profunda e sua superação ocorrerá apenas gradualmente. 

Os dados recentes da atividade econômica parecem ter produzido uma “ducha de água 
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fria” nas expectativas de uma recuperação mais rápida, na esteira da melhoria dos 

indicadores de confiança. 

Há três aspectos que devem diferenciar a recuperação da atual recessão em 

comparação a episódios anteriores: 

(i) o fato de que a economia mundial, conforme discutido anteriormente, apesar 

de não se configurar como “hostil” ao Brasil, tampouco deve ajudar na recuperação, 

como o fez em 2003/2004, ou antes disso, em 1984; 

(ii) devido ao nosso passado de alta inflação, nunca passamos por uma recessão 

em que as famílias e empresas estivessem tão endividadas como agora. Esse alto grau 

de endividamento (no caso das famílias, em particular, o elevado comprometimento de 

renda para servir a dívida) tende a produzir um fator de arrasto sob a forma de redução 

do endividamento (desalavancagem) que impacta a demanda mais além dos efeitos 

associados à queda da renda corrente; e, 

(iii) o abuso no recurso a políticas expansionistas no passado recente impede que 

as políticas fiscal e monetária sejam mobilizadas, como em 2009 e 2011, para reverter a 

trajetória de desaceleração da atividade econômica. A alavanca do crédito público, 

fundamental no período pós-crise financeira internacional, também estará inoperante, 

quando não em reverso, reduzindo os estoques de crédito.  

A despeito da aprovação da PEC 241 na Câmara, ainda há um longo caminho até 

se recuperar a credibilidade da política econômica, inclusive pela necessidade de 

aprovação de reformas complementares (como a da Previdência) para viabilizá-la. Se 

apoiada por medidas complementares, a PEC representará uma mudança de regime 

fiscal, mas o ajuste proposto é relativamente gradual, de modo que os superávits 

primários só retornam a partir de 2020, e a dívida só se estabiliza um par de anos 

depois. Pode-se dizer que se trata de um “equilíbrio instável”, sujeito a choques 

externos e a pressões e contestações internas.  

A política monetária pode ter papel fundamental na saída da atual recessão. 

Como mencionado, o canal do crédito certamente será bem menos operativo que no 

passado, dado o endividamento já elevado do setor privado. Porém, dada a expectativa 

de mudança do regime fiscal, à medida que a inflação se reduzir, os juros reais poderão 

cair, de forma sustentável, bem mais rapidamente que o fizeram em episódios recessivos 

no passado. Na verdade, numa perspectiva internacional, em que os juros reais de longo 

prazo caíram significativamente, as taxas no Brasil podem acompanhar esse movimento 
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sem o risco de produzir desequilíbrios. A recuperação recente da credibilidade do Banco 

Central é um aspecto fundamental desse processo. 

Essa perspectiva de uma queda sustentável da taxa real de juros alia-se à 

existência de uma grande capacidade ociosa disponível, que permitiria uma retomada 

rápida sem pressões inflacionárias. Analisando o comprometimento da renda familiar 

desde 2013, por exemplo, vemos que a parcela de juros é a responsável pelo aumento no 

indicador, uma vez que a parcela relativa às amortizações vem caindo de forma 

sistemática. Nesse contexto, a queda de juros favorecerá a retomada do crédito pelo lado 

da demanda, ainda que limitada pelo estado atual de deterioração do mercado de 

trabalho. Pelo lado da oferta, os bancos estão bem capitalizados, apresentando bons 

índices de liquidez e solvência. 

Mais além da recuperação cíclica da economia estão as reformas que permitirão 

acelerar o crescimento potencial do país, hoje muito baixo, o que pode reduzir o escopo 

de um eventual crescimento no médio prazo.  

Além da reforma previdenciária, são necessárias uma reforma tributária que 

reduza as distorções e a complexidade que caracterizam a estrutura atual; uma reforma 

trabalhista que flexibilize o mercado de trabalho e atenda às especificidades de diversos 

setores; e uma reforma do marco regulatório que estimule os investimentos privados nos 

setores de infraestrutura. É fundamental, também, promover uma abertura no comércio 

exterior de modo a aprofundar a integração da economia brasileira à economia global. 
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