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7 ECONOMIA MUNDIAL 

QUADRO GERAL

O cenário econômico mundial não apresentou novidades importantes nos primeiros meses de 2013, mantendo, em 
linhas gerais, as tendências observadas ao longo do ano passado. A atividade econômica mundial continua evoluindo a 
um ritmo moderado, a inflação segue baixa na maior parte do mundo, beneficiada também por movimentos baixistas 
nos preços das commodities, a política fiscal segue com viés contracionista na maior parte dos países, notadamente os 
desenvolvidos, e a política monetária é francamente expansionista, com taxas de juros reais muito baixas ou mesmo 
negativas. O comércio internacional é, talvez, o principal aspecto negativo, visto que a expansão observada no ano 
passado e os dados preliminares deste ano indicam um crescimento menor do que a evolução da atividade poderia sugerir.

O dado revisado para o crescimento mundial em 2012, publicado no World Economic Outlook do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) de abril, foi de 3,2%, abaixo das taxas verificadas em 2010 (5,2%) e 2011 (4,0%) 
e também inferior à média do período 2000-2008, que havia sido de 4,1%. Para 2013, o FMI revisou para baixo 
sua projeção em relação à que havia sido divulgada nos últimos meses de 2012, prevendo agora variação de 3,3% 
(praticamente igual à do ano anterior) e adiando para 2014 o retorno ao ritmo pré-crise, com crescimento de 4,0% 
(gráfico 7.1). Os números já divulgados referentes aos primeiros meses de 2013 parecem corroborar a postura 
cautelosa do Fundo. A expansão ainda respeitável da economia americana (0,6% no primeiro trimestre em relação ao 
imediatamente anterior) foi contrarrestada pela estagnação na União Europeia (UE) (–0,1% na mesma comparação) e 
pela consolidação de um ritmo de crescimento mais baixo na China (7,7% em relação ao mesmo trimestre de 2012), 
em comparação com as taxas da ordem de 9% a 10% que vinham sendo alcançadas pelo país até recentemente. Dados 
preliminares de comércio exterior desses países também dão conta de uma expansão pouco robusta da atividade.

GRÁFICO 7.1
Crescimento do PIB: observado e projeções do FMI
(Em %)

Fonte: FMI. Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.
Nota: ¹p = previsão.

O FMI destaca também que o ritmo de expansão da atividade ainda apresenta marcada diferenciação entre os 
distintos grupos de países e permanece sujeito a importantes riscos, embora o balanço atual pareça ser mais favorável 
do que no ano passado. O maior problema reside nos países europeus, que enfrentam um prolongado período de 
virtual estagnação e desemprego em elevação, sem sinais visíveis de recuperação à vista. Com isso, aprofunda-se o 
dilema entre continuar com os esforços de ajuste fiscal ou adotar estímulos que propiciem a recuperação de curto 
prazo da atividade, enquanto procura-se viabilizar as necessárias reformas estruturais. Já nos Estados Unidos, a 
atividade vem mostrando uma evolução mais favorável do que se esperava até há alguns meses, com o crescimento dos 
investimentos privados e do consumo compensando a contração fiscal e garantindo uma taxa razoável de expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB). O grande desafio, porém, tem sido a geração de empregos, que ainda ocorre a um 
ritmo inferior ao que seria necessário para reduzir a taxa de desemprego para níveis considerados normais. 
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O Japão voltou a ganhar destaque em virtude de uma postura mais agressiva das autoridades no sentido de influenciar 
positivamente as expectativas do setor privado para estimular os investimentos e o consumo. O principal elemento é o 
programa de compra de ativos do Banco do Japão destinado a promover uma forte expansão quantitativa da oferta monetária, 
com o objetivo de reverter a tendência deflacionária da economia. Nesse sentido, a autoridade monetária japonesa adere 
ao movimento iniciado pelo Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos e seguido pelo Banco Central Europeu (BCE).

Entre os países emergentes e em desenvolvimento, o movimento mais marcante dos últimos tempos é a 
desaceleração da economia chinesa, com taxas de crescimento se mantendo no intervalo de 7% a 8% e sem 
sinalizações, por parte das autoridades econômicas do país, de que serão adotados pacotes de estímulo destinados a 
acelerar este ritmo. Há bastante tempo, diversos analistas vêm alertando sobre a necessidade de o país alterar o mix 
de demanda agregada, com maior peso para o consumo interno e menor expansão dos investimentos, além de uma 
menor dependência de exportações. Os movimentos recentes indicam que o governo do país pode estar finalmente 
promovendo esta mudança, ainda que à custa de um crescimento mais lento.

A expansão econômica também vem ocorrendo a ritmo mais moderado nos demais países asiáticos, em função 
do baixo crescimento do comércio mundial e da própria desaceleração chinesa. É digna de nota, em especial, a perda 
de fôlego da Índia, cuja expansão de 4% em 2012 foi bem inferior à média do período 2000-2011, que foi de mais 
de 7,0% ao ano (a.a.). Nesse caso, pesam bastante alguns desequilíbrios internos, como a inflação (que chegou a 
11,2% em 2012), o déficit público (8,3% do PIB) e o déficit em transações correntes (5,1%) do PIB. Esses problemas 
também têm afligido outros países emergentes importantes, como a Rússia, a África do Sul, o próprio Brasil e alguns 
países latino-americanos (notadamente Argentina e Venezuela).

As projeções do FMI (tabela 7.1) indicam um crescimento de 1,2% das economias desenvolvidas em 2013, 
com pequena desaceleração nos Estados Unidos e no Japão e queda menos acentuada na Área do Euro. Entre os 
países emergentes e em desenvolvimento, espera-se pequena aceleração em 2013, para 5,3%, com destaque para a 
Ásia (7,1%) e expansão modesta na América Latina (3,4%). A única região que deve crescer menos em 2013 do que 
em 2012 é o Oriente Médio e Norte da África (3,1%).

TABELA 7.1
Crescimento do PIB: observado e projeções do FMI
(Em %)

Crescimento real do PIB (%) Média 2000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)¹ 2014 (p)¹

Mundo 4,1 –0,6 5,2 4,0 3,2 3,3 4,0 

Economias desenvolvidas 2,3 –3,5 3,0 1,6 1,2 1,2 2,2 

UE 2,4 –4,2 2,0 1,6 –0,2 0,0 1,3 

Área do Euro 2,0 –4,4 2,0 1,4 –0,6 –0,3 1,1 

Reino Unido 2,7 –4,0 1,8 0,9 0,2 0,7 1,5 

Estados Unidos 2,3 –3,1 2,4 1,8 2,2 1,9 3,0 

Japão 1,2 –5,5 4,7 –0,6 2,0 1,6 1,4 

Países emergentes e em desenvolvimento 6,5 2,7 7,6 6,4 5,1 5,3 5,7 

Ásia 8,5 6,9 10,0 8,1 6,6 7,1 7,3 

China 10,4 9,2 10,4 9,3 7,8 8,0 8,2 

Índia 7,0 5,0 11,2 7,7 4,0 5,7 6,2 

América Latina e Caribe 3,7 –1,5 6,1 4,6 3,0 3,4 3,9 

Brasil 3,7 –0,3 7,5 2,7 0,9 3,0 4,0 

Europa Central e Oriental 4,7 –3,6 4,6 5,2 1,6 2,2 2,8 

Comunidade de Estados Independentes 7,4 –6,4 4,9 4,8 3,4 3,4 4,0 

Rússia 7,0 –7,8 4,5 4,3 3,4 3,4 3,8 

Oriente Médio e Norte da África 5,8 3,0 5,5 4,0 4,8 3,1 3,7 

África Subsaariana 5,8 2,7 5,4 5,3 4,8 5,6 6,1 

África do Sul 4,2 –1,5 3,1 3,5 2,5 2,8 3,3 

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

Nota: ¹p = previsão.
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Com relação à situação das contas públicas, a maioria dos países e regiões se mantém em trajetória de redução 
dos déficits, após movimentos fortemente expansionistas em reação à crise financeira internacional. O gráfico 7.2 
mostra que Estados Unidos e UE permaneceram em 2012 em seu movimento de redução dos déficits, que devem 
cair ainda mais em 2013. No Japão, ao contrário, o déficit permanece em níveis bastante elevados, da ordem de 
10% do PIB. O quadro de maior austeridade fiscal e baixo crescimento continua justificando a postura monetária 
fortemente expansionista nesses países. Já nos países emergentes e em desenvolvimento, a situação fiscal é sólida, 
de modo geral, embora se registrem déficits nos últimos anos em quase todas as regiões, com exceção do Oriente 
Médio e Norte da África e da Comunidade de Estados Independentes, onde as receitas de exportação de petróleo e 
gás têm garantido os superávits das contas do governo. 

GRÁFICO 7.2
Países e regiões selecionadas: resultado do setor público 
(Em % do PIB)

Fonte: FMI. Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.
Nota: ¹p = previsão.

Considerando as contas externas, o gráfico 7.3 ilustra que o déficit em transações correntes dos Estados 
Unidos reduziu-se para 3% do PIB após a crise, e desde então vem se mantendo neste patamar. Tal movimento 
espelha perfeitamente o comportamento das contas externas da China, cujo superávit reduziu-se também para 
3% do PIB em 2009 e estabilizou-se nos anos seguintes. O FMI projeta que esses números se manterão em 2013 
e 2014. No Japão, houve redução significativa do superávit no biênio 2011-2012, especialmente em função da 
valorização relativa do iene, e um pequeno aumento do superávit da UE, refletindo o ajuste externo de alguns 
países da região, especialmente os periféricos. Já a América Latina saiu de uma situação de relativo equilíbrio 
no período 2000-2008 para um déficit da ordem de 2% do PIB em 2012, reflexo de uma conjuntura menos 
favorável às commodities. Vale destacar que os países exportadores de petróleo, como os do Oriente Médio e a 
Rússia, permanecem registrando superávits expressivos.

Embora os movimentos descritos acima não sejam de forma alguma desprezíveis, eles mostram que os grandes 
desequilíbrios entre demanda e oferta ao redor do mundo, reputados como sendo parte importante da explicação 
para a crise internacional de 2008-2009, foram atenuados nos últimos anos, mas estão longe de ser corrigidos. 
A rigor, os Estados Unidos permanecem sendo o grande consumidor de última instância da economia mundial, 
sustentando os superávits dos países asiáticos e, agora, também da Europa. Mas é importante destacar o papel de 
América Latina, Europa Central e Oriental e África Subsaariana que, juntos, são responsáveis por um déficit em 
conta corrente equivalente a cerca de metade do déficit gerado pelos Estados Unidos.

Um dado de certa forma surpreendente diz respeito à fraqueza dos fluxos de comércio mundial no ano passado. 
Segundo dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), o volume internacional de comércio em 2012 
cresceu apenas 2,0%, tendo, pela primeira vez em muitos anos, uma variação inferior à do PIB mundial (exceção 
feita a 2009, por conta da crise). Para 2013, a OMC projeta expansão de 3,3%, em linha com o PIB. O gráfico 7.4 
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mostra que nos últimos três trimestres de 2012 o quantum das importações mundiais teve crescimento próximo de 
zero, especialmente em virtude da variação negativa dos fluxos da UE. Os Estados Unidos também tiveram mau 
desempenho das importações no período, e os fluxos mundiais foram sustentados basicamente pelos países asiáticos. 

GRÁFICO 7.3
Países e regiões selecionadas: saldo em transações correntes 
(Em % do PIB)

Fonte: FMI. Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.
Nota: ¹p = previsão.

GRÁFICO 7.4
Mundo e regiões selecionadas: taxa de crescimento das importações mundiais 
(Série dessazonalizada, variação percentual em relação ao trimestre anterior)

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

ESTADOS UNIDOS

O PIB norte-americano teve desempenho favorável no primeiro trimestre de 2013, com alta anualizada de 2,4% em 
relação ao trimestre anterior, na série dessazonalizada, revertendo o fraco resultado do quarto trimestre de 2012 (alta 
de 0,4%). Mais uma vez, o crescimento foi comandado pela formação bruta de capital fixo (FBCF) privada, que 
teve alta de 4,1%, mas o consumo das famílias registrou expansão supreendentemente forte, de 3,4%, a mais alta 
desde o quarto trimestre de 2010 (gráfico 7.5). O governo, mais uma vez, deu contribuição negativa, com redução 
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de 4,9% das despesas de consumo e de investimento das administrações públicas. O setor externo também teve 
variação líquida negativa, visto que o crescimento das importações (1,9%) foi maior do que o das exportações (0,8%).

Com efeito, os investimentos privados têm sido o elemento mais dinâmico da demanda agregada dos Estados Unidos 
nos últimos anos, em contraponto a uma contribuição fortemente negativa das despesas públicas. O gráfico 7.6 ilustra esse 
ponto, apresentando índices do PIB dessazonalizado para os componentes da demanda tendo base 100 no quarto trimestre 
de 2009. Desde então, a FBCF acumulou crescimento de 25%, enquanto os gastos públicos tiveram redução de 7,2%. 
No mesmo período, o PIB acumulou alta de 6,9% e o consumo das famílias cresceu 7,8%. Deve-se notar, porém, que os 
investimentos foram o elemento que se contraiu de maneira mais intensa durante a crise e, portanto, seria de se esperar que 
tivessem uma recuperação mais forte. O gráfico 7.6 ilustra que a FBCF ainda está abaixo dos níveis observados em 2007.

GRÁFICO 7.5
Estados Unidos: crescimento trimestral do PIB, segundo componentes da demanda – dados dessazonalizados
(Variação percentual em relação ao trimestre anterior)

Fonte: Bureau of Economic Analysis (BEA). Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.

As exportações de bens e serviços também tiveram bom desempenho do quarto trimestre de 2009 até o primeiro 
deste ano, com alta de 16,6%. Ainda assim, a contribuição líquida do setor externo acabou sendo ligeiramente negativa, 
visto que as importações cresceram a uma taxa semelhante (+16,3%) e seu peso relativo no PIB é maior do que o das 
exportações. Por isso mesmo, o déficit em transações correntes dos Estados Unidos manteve-se virtualmente estável 
em torno de 3% do PIB desde então, após ter se reduzido sensivelmente no biênio 2008-2009. Esta estabilidade, 
contudo, esconde uma importante alteração da composição do comércio exterior do país entre bens e serviços. 
Quando medidas em dólares correntes, as exportações de bens acumularam alta de cerca de 45% entre 2009 e 2012, 
ao passo que as vendas externas de serviços cresceram em torno de 23%. Do lado das importações, houve diferença 
também grande: alta de 44% nas compras de bens e de 17% nas aquisições de serviços.

Os dados de comércio exterior refletem a dinâmica do PIB pelo lado da oferta, na qual se observa uma expansão 
bem mais acelerada da produção de bens desde o quarto trimestre de 2009 (gráfico 7.7): alta acumulada de 15,7% até 
o primeiro trimestre de 2013, contrastando com uma quase estagnação do setor de serviços (alta acumulada de apenas 
2,4%) e um desempenho razoável do setor de Estruturas (basicamente construção), que cresceu 9,7%. Na prática, isso 
significa que a indústria voltou a ganhar espaço na economia norte-americana após a crise, depois de anos de expansão 
do setor de serviços. 

Os números do PIB revelam um razoável dinamismo do setor privado norte-americano no período recente, 
mitigando as preocupações de que os cortes fiscais previstos para esse ano – consolidados no American Tax Relief 
Act (Atra) – pudessem levar a economia a uma recessão. Embora seja possível que o ritmo de expansão da economia 
diminua nos próximos trimestres, a boa saúde financeira das empresas americanas, o baixo custo do capital e a 
redução do nível de endividamento das famílias, bem como a revalorização dos imóveis, são elementos que tendem 
a impulsionar o gasto privado e, em consequência, a expansão do nível de atividade do país. A maior robustez da 
economia também levou o Fed a mencionar, pela primeira vez, a possibilidade de reduzir os estímulos monetários 
em vigor, com a redução gradual das compras de ativos já a partir deste ano. 
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Nesse quadro, o foco das preocupações voltou-se ainda mais ao problema da geração de empregos, que hoje é, 
certamente, a grande fragilidade da economia norte-americana. Embora a taxa de desemprego esteja em trajetória de 
queda, tendo ficado em 7,6% em maio, ela é ainda bastante superior à observada no pré-crise, quando ficou durante um 
bom tempo abaixo de 5,0%. Mais preocupante ainda é o fato de que o número total de indivíduos desocupados era de 
11,76 milhões de pessoas no último mês de maio, implicando um aumento de cerca de 5 milhões em relação aos níveis 
pré-crise. Na verdade, o número total de pessoas empregadas no país ainda é inferior ao registrado em 2007. A taxa de 
desemprego atual só não é mais elevada porque houve forte desaceleração do ritmo de crescimento da força de trabalho 
no país, refletindo a queda da taxa de participação da população em idade ativa (PIA). Entre 2003 e 2008, a força de 
trabalho crescera cerca de 5%, ao passo que, nos cinco anos seguintes, o crescimento acumulado foi de apenas 1%.

GRÁFICO 7.6
Evolução do PIB dos Estados Unidos, segundo componentes da demanda: séries dessazonalizadas
(4º trimestre de 2009 = 100)

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

GRÁFICO 7.7
Evolução do PIB dos Estados Unidos, segundo componentes da oferta: séries dessazonalizadas 
(4º trimestre de 2009 = 100)

Fonte: BEA. Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.
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EUROPA

A Europa registrou, no primeiro trimestre deste ano, uma variação negativa do PIB de 0,1% em relação ao trimestre 
anterior, na série dessazonalizada, completando oito trimestres consecutivos de virtual estagnação econômica. O gráfico 
7.8 mostra que a situação ruim não se restringe aos países mais vulneráveis, como Espanha e Itália, mas também afeta 
Alemanha, França e Reino Unido. Esses números aprofundaram as preocupações quanto ao dilema fundamental do bloco 
na atualidade, qual seja: é necessário realizar um ajuste profundo das contas públicas dos chamados países periféricos, 
mas tal ajuste se torna muito mais difícil e doloroso durante um processo recessivo, seja porque a queda da atividade 
reduz as receitas públicas – e, portanto, exige cortes mais profundos de gastos − seja porque a redução do valor do PIB 
acaba, tudo o mais constante, por elevar o déficit e a dívida pública quando medidos em proporção do PIB. 

GRÁFICO 7.8
UE e países selecionados: crescimento trimestral do PIB
(Variação percentual em relação ao trimestre anterior, dados dessazonalizados)

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

O gráfico 7.9 ilustra o que aconteceu com os valores nominais (em euros correntes) das receitas e despesas 
públicas e do PIB entre os anos de 2009 e 2012, na UE e nos países periféricos mais afetados pela crise, além de 
Alemanha, França e Reino Unido. O primeiro fato a destacar é que em todos os países houve um movimento de 
melhoria das contas públicas, inclusive naqueles mais afetados pela crise, como Itália, Espanha, Grécia, Irlanda e 
Portugal, com a variação das receitas sendo significativamente maior do que as das despesas no período. Na Grécia, 
na Irlanda e em Portugal houve mesmo uma redução nominal das despesas. Contudo, a variação do PIB nominal 
nos países periféricos foi muito reduzida, sendo mesmo negativa na Grécia e em Portugal, implicando um maior 
esforço arrecadatório para impedir prejuízos do lado da receita.

Houve, portanto, redução do déficit público nominal nos países periféricos, mas isso não foi suficiente para reduzir 
de forma expressiva o saldo negativo, quando medido em percentual do PIB. Em 2012, o déficit público ainda era de 
10,6% na Espanha, 10,0% na Grécia, 7,6% na Irlanda, 6,4% em Portugal e 3,0% na Itália. Mais preocupante do que 
isso é o fato de que o tamanho da dívida pública como proporção do PIB aumentou em todos esses países nos últimos 
anos – o que, a propósito, ocorreu também na Alemanha, na França e no Reino Unido, como se vê no gráfico 7.10.

Na verdade, diante de uma variação nula ou negativa do PIB real (ou nominal), a redução da relação dívida/
PIB dos países exigiria a geração de superávits nas contas públicas, e não meramente uma redução dos déficits. Tendo 
em vista o tamanho do esforço fiscal já realizado e o tamanho do esforço que seria necessário para transformar os 
déficits atuais em superávits, ficam evidentes as dificuldades de se garantir a solvência fiscal dos países na ausência 
de crescimento do PIB. E aí reside a grande fragilidade atual da economia europeia, e que a diferencia da situação 
dos Estados Unidos: a incapacidade de crescer com base nos gastos privados de consumo e de investimento, os quais 
não parecem responder à expansão monetária praticada pelo BCE. 
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Como ponto positivo, vale citar a melhoria dos saldos em transações correntes dos países periféricos, assim 
como do conjunto da UE, embora isso esteja ocorrendo à custa de redução das importações, e não do dinamismo 
das exportações. Além disso, os spreads soberanos têm se mantido sob controle, com o risco de ruptura sendo 
considerado baixo pelos mercados. Mas a região continua extremamente vulnerável a quaisquer alterações de humor 
dos investidores ou a eventos negativos, como bem ilustra a recente crise bancária no Chipre. Nesse quadro, o cenário 
mais provável continua sendo de baixo crescimento ou estagnação na região por um período relativamente longo.

AMÉRICA LATINA

A atividade econômica sofreu importante desaceleração na América Latina em 2012, com o PIB da região registrando 
variação de 3,0%, o que representou redução de 1,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao ano anterior. A tabela 7.2 
evidencia que boa parte desta desaceleração deveu-se ao baixo crescimento do Brasil (0,9% em 2012 contra 2,7% 

GRÁFICO 7.9
UE e países selecionados: variação nominal do PIB e das receitas e despesas públicas entre 2009 e 2012 
(Em %)

Fonte: Eurostat. Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.
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GRÁFICO 7.10
UE e países selecionados: dívida pública em percentual do PIB  

Fonte: Eurostat. Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.
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em 2011) e da Argentina (1,9% contra 8,9%). Nos demais países, o crescimento ainda se deu a taxas significativas, 
à exceção do Paraguai, que enfrentou recessão de 1,2%. O Peru continua sendo o país de crescimento mais acelerado 
na região, a exemplo do que vem acontecendo desde a década passada. Para 2013, as projeções do FMI indicam um 
crescimento de 3,4% para a região, com aceleração no Brasil e na Argentina (e também no Paraguai) e manutenção 
do ritmo nos demais países, à exceção da Venezuela.

Grande parte dessa desaceleração resultou, sem dúvida, de impactos negativos oriundos da economia mundial. 
Com efeito, o crescimento do quantum de exportações da região em 2012 foi de apenas 1,7%, e quase todos os 
países registraram crescimento baixo, ou mesmo negativo − com exceção da Bolívia, cujas vendas de gás natural 
permitiram uma expansão de 21,8%. As taxas variaram desde –4,3% na Argentina até 4,6% no Uruguai. O quantum 
de importações da região também sofreu forte desaceleração, para 2,6% em 2012, contra 10,2% em 2011.

TABELA 7.2
América Latina: crescimento anual do PIB – observado e projeções do FMI
(Em %)

Crescimento real do PIB (%) Média 2000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)¹ 2014 (p)¹

América Latina e Caribe 3,7 –1,5 6,1 4,6 3,0 3,4 3,9 

Argentina 3,9 0,9 9,2 8,9 1,9 2,8 3,5 

Bolívia 3,7 3,4 4,1 5,2 5,2 4,8 5,0 

Brasil 3,7 –0,3 7,5 2,7 0,9 3,0 4,0 

Chile 4,5 –0,9 5,8 5,9 5,5 4,9 4,6 

Colômbia 4,2 1,7 4,0 6,6 4,0 4,1 4,5 

Equador 4,3 1,0 3,3 8,0 5,0 4,4 3,9 

México 2,6 –6,0 5,3 3,9 3,9 3,4 3,4 

Paraguai 2,7 –4,0 13,1 4,3 –1,2 11,0 4,6 

Peru 5,6 0,9 8,8 6,9 6,3 6,3 6,1 

Uruguai 2,1 2,4 8,9 5,7 3,8 3,8 4,0 

Venezuela 4,8 –3,2 –1,5 4,2 5,5 0,1 2,3 

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

Nota: ¹p = previsão.

Embora os países latino-americanos tenham em comum uma elevada dependência da situação da economia 
mundial – inclusive pela grande participação das commodities na pauta de exportação de quase todos os países –, há 
importantes diferenças no contexto doméstico de cada país, diferenças essas que se fazem perceber de maneira mais 
clara no desempenho econômico dos países justamente nos momentos de piora da economia mundial. 

Peru, Equador, Chile e Colômbia, por exemplo, são países cujas exportações dependem fortemente de commodities 
de origem mineral e cujas atividades relacionadas a essas commodities têm grande peso na estrutura econômica. Sendo 
assim, o ano de 2012 não foi muito positivo, em vista do desempenho menos favorável dos preços internacionais 
desses produtos. O reflexo foi imediato nas contas externas, havendo nítida deterioração dos saldos em transações 
correntes desses países em comparação com 2011 e, principalmente, quando comparados com os resultados do 
período 2000-2008 (tabela 7.3). A exceção foi o Peru, uma vez que o petróleo não sofreu perdas significativas de preço.

Entretanto, esses países têm sido capazes de preservar uma boa dinâmica econômica independentemente das 
flutuações dos preços das commodities, e o diferencial pode ser associado, em grande medida, à evolução dos investimentos. 
O gráfico 7.11 mostra que a taxa de investimento desses países em 2011 era significativamente mais elevada do que em 
outros países importantes da região, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). 
Ao mesmo tempo, esses países apresentam situação fiscal saudável (gráfico 7.12). Embora não seja possível afirmar 
que esses países estejam deixando de ser dependentes das commodities, eles têm sido aparentemente bem-sucedidos 
em direcionar os recursos gerados pela exploração de recursos naturais para investimentos que não apenas ajudam a 
sustentar o crescimento no curto prazo, mas também garantem um crescimento mais rápido no futuro.

O México, por sua vez, é bastante diferente do restante da região, no sentido de que seu desempenho econômico 
é fortemente condicionado ao que acontece nos Estados Unidos, e é relativamente pouco dependente da Europa. 
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Portanto, o país tem sido beneficiado pela recuperação do crescimento norte-americano. Mas é importante destacar 
que esse benefício tem sido maior em virtude dos ganhos de competitividade domésticos, com a conjugação de 
desvalorização de sua moeda ante o dólar e contenção de custos salariais. Isso tem ajudado o país a enfrentar os 
países asiáticos no mercado norte-americano, que são concorrentes diretos nas exportações de bens industriais. De 
qualquer modo, a taxa de investimento relativamente mais baixa (gráfico 7.11) pode explicar por que o crescimento 
do PIB do país tem sido sistematicamente inferior ao de países como Peru e Chile.

TABELA 7.3
América Latina: saldo em transações correntes – observado e projeções do FMI
(Em % do PIB)

Saldo em transações correntes (% do PIB) Média 2000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)¹ 2014 (p)¹

América Latina e Caribe –0,2 –0,7 –1,2 –1,3 –1,7 –1,7 –2,0 

Argentina 2,6 2,5 0,6 –0,4 0,1 –0,1 –0,5 

Bolívia 3,6 4,3 4,9 2,2 7,5 4,8 3,5 

Brasil –0,6 –1,5 –2,2 –2,1 –2,3 –2,4 –3,2 

Chile 0,6 2,0 1,5 –1,3 –3,5 –4,0 –3,6 

Colômbia –1,4 –2,1 –3,1 –3,0 –3,4 –3,4 –2,9 

Equador 0,7 0,4 –2,6 –0,2 –0,5 –1,3 –1,5 

México –1,5 –0,7 –0,2 –0,8 –0,8 –1,0 –1,0 

Paraguai 0,1 0,4 –3,1 –1,1 –2,0 –2,4 –2,9 

Peru –0,7 –0,6 –2,5 –1,9 –3,6 –3,5 –3,4 

Uruguai –1,2 –1,3 –1,9 –2,8 –3,4 –2,9 –2,5 

Venezuela 10,8 0,7 2,2 7,7 2,9 6,2 7,7 

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

Nota: ¹p = previsão.

GRÁFICO 7.11
Taxa de investimento em países selecionados da América Latina (2011)
(Em % do PIB)

Fonte: Cepal. Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon.
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A situação dos países supracitados contrasta com a da Argentina e da Venezuela. Esses países também se 
beneficiaram de importantes ganhos de termos de troca desde a década passada e alcançaram taxas expressivas de 
crescimento econômico, mas a dinâmica desse crescimento esteve fortemente associada ao aumento do consumo 
doméstico e dos gastos do governo. Com a deterioração das condições externas, o resultado foi uma rápida 
deterioração dos saldos em transações correntes e um aumento do déficit público. Visto que esses países têm 
pouco acesso a financiamento externo, passaram a lançar mão de controles de importações e de acesso a câmbio, 
inclusive com efeitos negativos sobre as exportações de produtos brasileiros para esses mercados. No momento, 
esses países se deparam não apenas com restrições ao crescimento do PIB – na Argentina já houve forte redução 
em 2012 e, na Venezuela, o FMI projeta variação nula em 2013 –, mas também com níveis relativamente elevados 
de inflação – da ordem de 20% a 30% na Venezuela e de mais de 10% na Argentina, com números extraoficiais 
indicando variações ainda maiores.

Em síntese, o quadro econômico atual da América Latina é positivo, o que se reflete nas projeções do FMI 
de maior crescimento em 2013,  com déficits em transações correntes em nível ainda confortável e indicadores 
fiscais sob controle. Sem dúvida, a região encontra-se hoje em situação estruturalmente mais forte do que em 
qualquer momento nas décadas anteriores, sendo capaz de manter números saudáveis mesmo diante de um quadro 
externo pouco favorável. Entretanto, há dois pontos que demandam atenção e monitoramento. O primeiro diz 
respeito ao grau de resiliência das economias a eventuais quedas mais fortes dos preços das commodities, visto 
que, mesmo com todos os avanços, esses produtos permanecem desempenhando papel central no desempenho de 
quase todas as economias da região, sendo, inclusive, os principais polos de atração de investimentos externos. O 
segundo ponto relaciona-se aos impactos negativos sobre a região de um possível acirramento dos desequilíbrios 
macroeconômicos na Argentina e na Venezuela. Tais países têm grande peso na América do Sul e desenvolveram 
importantes interconexões com os países vizinhos, como a Colômbia, o próprio Brasil e os demais membros do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul).

GRÁFICO 7.12
Resultado do setor público em países selecionados da América Latina (2012)
(Em % do PIB)

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