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Um dos fatores responsáveis pelo baixo crescimento da economia brasileira tem sido o choque negativo da
atividade global.¹ Apesar de nossa economia ser relativamente fechada – o que torna contraintuitiva a afirmação
anterior – nossos ciclos de crescimento, na prática, guardam correlação relevante com os do mundo, como
sugerido pelo indicador antecedente da OCDE. Esse indicador reúne informações de confiança, produção
industrial, agregados monetários e do setor externo das principais economias desenvolvidas e emergentes. Como
se pode notar no Gráfico 1, com o choque idiossincrático no crescimento brasileiro, essa correlação histórica se
perdeu entre 2014 e 2016, mas há indícios de que tenha voltado a ser significativa desde meados de 2017.

Quando desagregamos essas relações, nosso crescimento é altamente correlacionado com o dos países
emergentes, o que é naturalmente esperado diante das características semelhantes nesse grupo. Um fato que
chama bastante atenção é que nossa trajetória de crescimento guarda uma importante relação com a da Área do
Euro (Gráfico 2). Isso é explicado, em nossa visão, pela maior exposição da Europa ao restante do mundo. Nesse
sentido, a atividade europeia serve como uma melhor proxy para capturar, por exemplo, os ciclos da economia
chinesa, cujos dados apresentam baixa variabilidade e não possibilitam uma clara avaliação dessas correlações.
Além disso, cerca de 70% do estoque de investimento direto estrangeiro no Brasil vem de empresas europeias e
outros 20% de empresas norte-americanas (Gráfico 3). É plausível supor também que os ciclos de geração de
lucros, estratégias empresariais e mesmo incertezas econômicas que afetam esses países se transmitam de
alguma forma para suas filiais brasileiras, caracterizando-se como um canal de “contágio” não diretamente
relacionado ao comércio. Nesse sentido, vale destacar que o ambiente global de investimentos piorou bastante
com o aumento das incertezas externas nos últimos trimestres.
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¹ Para uma discussão mais detalhada dos motivos por trás da desaceleração – que são majoritariamente domésticos – veja Destaque Depec publicado em 29 de maio de 2019.
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Gráfico 1: Indicador antecedente da OCDE e PIB brasileiro (6 meses anualizado)
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Além disso, nosso grau de abertura comercial, de fato, é bastante baixo em comparação com o de nossos
pares, mas temos relações importantes com as principais economias globais e com a Argentina. Nossa
corrente de comércio (soma das exportações e das importações) foi de aproximadamente 18% do PIB em 2017,
sendo que os similares de Rússia, África do Sul e México foram de 38%, 54% e 73%, respectivamente. A China é
nosso principal consumidor, responsável por mais de um quarto das nossas exportações (Tabela 1). Desse total,
89% são produtos básicos. O menor crescimento da economia chinesa tende a manter as cotações de
commodities nos mercados internacionais em patamares mais baixos, reduzindo também o montante obtido
com vendas no exterior, via preços. O índice CRB, por exemplo, encontra-se cerca de 11% abaixo do patamar de
junho do ano passado. Em outras palavras, os ciclos globais de commodities afetam vários segmentos da
economia brasileira.

Gráfico 2: PIB Brasil vs PIB EUA, China e Área do Euro
Variação interanual

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Tabela 1: Indicadores de comércio exterior do Brasil
Variação interanual

Fonte: BCB, Bradesco

Soja mesmo triturada Plataformas de perfuração ou de exploração, dragas etc.

Óleos brutos de petróleo Demais produtos manufaturados

Minérios de ferro e seus concentrados Circuitos impressos e outs.partes p/apars.de telefonia

Celulose Partes de aparelhos transmissores ou receptores

Carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas

Plataformas de perfuração ou de exploração, dragas etc Medicamentos para medicina humana e veterinária

Óleos brutos de petróleo Demais produtos manufaturados

Farelo e resíduos da extração de óleo de soja Cloreto de potássio

Tubos flexíveis, de ferro ou aço Partes e pecas para veículos automóveis e tratores

Minérios de ferro e seus concentrados Medicamentos para medicina humana e veterinária

Automóveis de passageiros Veículos de carga

Veículos de carga Automóveis de passageiros

Partes e peças para veículos automóveis e tratores Trigo em grãos

Demais produtos manufaturados Polímeros de etileno, propileno e estireno

Minérios de ferro e seus concentrados Partes e pecas para veículos automóveis e tratores

Produtos semimanufaturados de ferro ou aços Óleos combustíveis (óleo diesel,fuel-oil,etc.)

Óleos brutos de petróleo Hulhas,mesmo em pó, mas não aglomeradas

Aviões Demais produtos manufaturados

Demais produtos manufaturados Medicamentos para medicina humana e veterinária

Maquinas e aparelhos p/terraplanagem, perfuração, etc. Gás propano liquefeito
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Em relação aos produtos manufaturados exportados pelos Brasil, são bastante expressivas as participações
de União Europeia e Estados Unidos – que passam por desaceleração e incertezas – e da Argentina – cujo PIB
tem registrado queda. No caso do nosso vizinho, 91% do que exportamos são manufaturados (Gráfico 4).
Assim, a desaceleração da atividade global ajuda a explicar, ao menos parcialmente, o enfraquecimento da
indústria doméstica. Quando estimamos a produção industrial brasileira a partir apenas das exportações de
bens semi e manufaturados, nota-se elevada capacidade preditiva (Gráfico 5). Esse é outro indício de forte
correlação do ciclo global com o doméstico. Especificamente no caso da indústria automotiva, os embarques
recuaram consideravelmente desde o ano passado, em resposta à crise argentina, estabilizando-se em baixo
patamar. De forma agregada, a indústria brasileira tem exposição maior ao comércio externo do que a
economia como um todo, cujo peso do setor de serviços é predominante.
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Gráfico 4: Principais importadores de produtos brasileiros
Em US$ bilhões

Fonte: BCB, Bradesco

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

União
Europeia

Estados
Unidos

Argentina China Japão Coreia do
Sul

Gráfico 3: Posição do investimento direto estrangeiro no Brasil, por regiões investidoras (estoque), 2017
Em US$ bilhões
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A partir da identificação desses “fatos estilizados”, é possível atribuir um peso maior do que o sugerido pela
nossa baixa abertura comercial ao papel do ambiente global nos ciclos domésticos. Mesmo sendo minoritário
na determinação do nosso PIB, o mundo é relevante para a nossa atividade. A economia global tem
desacelerado desde meados do ano passado, com o advento da disputa comercial entre EUA e China. Embora
os dois países tenham retomado as conversas no recente encontro do G-20, as tarifas impostas anteriormente
e inúmeras incertezas seguem vigentes, ainda impactando negativamente a atividade, sem sinais de retomada
expressiva no segundo semestre. Esse cenário pode continuar afetando o PIB brasileiro nos próximos meses.
Dentre os canais de contágio do cenário global para o interno, destacam-se o comércio (e, de forma ampliada, o
ambiente global de negócios) e as condições financeiras. É verdade que esses vetores têm nos impactado em
direções opostas, mas o ambiente de negócios prevaleceu negativamente até o momento, devendo ser
compensado, em algum grau, por condições financeiras mais frouxas daqui em diante.

Se por um lado, o menor crescimento global reduz a demanda pelos nossos produtos, o alívio das condições
financeiras no exterior tem contribuído para minimizar riscos domésticos (Gráfico 6). Em um cenário de piora
no exterior, a contaminação pode se dar via spreads de crédito e mercados acionários e de taxa de câmbio,
gerando aversão ao risco nos mercados locais, além da redução do fluxo de recursos. Entretanto, as sinalizações
do Fed, do Banco Central Europeu e dos bancos centrais emergentes de evitar uma desaceleração mais intensa
da atividade tem colaborado para o fechamento de juros e desempenho positivo das bolsas. Esse ambiente de
maior liquidez tem favorecido o afrouxamento das condições financeiras domésticas, o que tem sido
impulsionado também pela redução do risco fiscal e pela expectativa de afrouxamento monetário. Trabalhamos
com Selic em 5,5% no final de 2019, com início de queda já a partir deste mês.

Fonte: Ministério da Economia, IBGE, Bradesco
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Gráfico 5: Indústria de transformação: efetivo e modelo (*)
Variação interanual

(*) Modelo utiliza apenas as exportações de bens semi e manufaturados e dummies sazonais como variáveis explicativas da indústria de transformação no Brasil. Forte crescimento
em maio é explicado pelo baixo patamar da atividade no mesmo período do ano passado, em virtude da paralisação no setor de transportes.
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Gráfico 6: Índice de Condições Financeiras
Quanto maior o índice, mais apertadas as condições financeiras

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Essa maior disposição dos bancos centrais em sustentar o crescimento deve minimizar os efeitos da tensão
comercial na atividade global neste segundo semestre e em 2020. Nesse contexto de mais afrouxamento
monetário, esperamos aceleração do PIB global no próximo ano, de 3,1% para 3,4%. Ainda assim, incertezas
relevantes permaneçam no radar. Dentre elas, podemos citar o adiamento de um acordo definitivo entre EUA e
China, uma desaceleração mais intensa da economia chinesa (principalmente se forem gerados menos
estímulos fiscais e monetários) e questões idiossincráticas da Europa, como um hard Brexit.

Em nossas simulações, uma aceleração mais intensa do PIB global tende a adicionar 0,4% ao crescimento
brasileiro de 2020 (Gráfico 7). Já se houver um cenário mais pessimista, em que as tensões comerciais e
geopolíticas se intensifiquem e o PIB global desacelere para 2,8%, é possível vermos algo como 0,9% subtraído
do nosso crescimento em relação ao cenário de PIB global avançando para 3,4%. Acrescentamos que, de acordo
com esse exercício, a contribuição do crescimento externo sobre o PIB doméstico está praticamente estável
desde 2006, com exceção do período da crise de 2009, oscilando ao redor de 21,5%.

Gráfico 7: Simulações de PIB brasileiro
Variação interanual
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Ainda que não haja retomada mais significativa da economia doméstica neste ano, as condições para 2020
parecem mais favoráveis. A redução das incertezas fiscais e o esperado avanço da agenda de reformas e as
privatizações devem impulsionar o crescimento à frente. A despeito do cenário externo continuar incerto em
termos de crescimento, esperamos alguma aceleração para o próximo ano. Assim, o ambiente de maior
liquidez e de inflação global contida, juntamente com a elevada ociosidade doméstica e a menor expansão dos
gastos públicos, abrem espaço para que a Selic caia e permaneça em patamares baixos por um período mais
prolongado do que o habitual.
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