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Há espaço para estímulo fiscal no mundo?

Ariana Zerbinatti
Fabiana D’Atri

No contexto de desaceleração da economia mundial e de inflação baixa, tem se discutido o afrouxamento
das políticas monetária e fiscal para atenuar essa perda de tração da atividade global. A maioria dos países,
inclusive, já iniciou um ciclo de corte de taxas de juros. Entretanto, o espaço para expansão monetária adicional
e ampliação dos gastos do governo é limitado, dado que os juros estão em patamares baixos nas economias
desenvolvidas e há diversos países que apresentam trajetória de elevação da dívida pública.

Essa desaceleração global continua se intensificando, com sinais de menor crescimento nos Estados Unidos e
contágio no setor de serviços. Como destacamos recentemente¹ , os indicadores antecedentes sugerem maior
espraiamento do fraco desempenho industrial para os serviços, principalmente nos Estados Unidos e na
Alemanha. Com diversos focos de incerteza, como tensão comercial, Brexit e questões políticas e geopolíticas,
esse menor crescimento da atividade mundial ainda deverá ser visto em 2020. Segundo a estimativa recente do
FMI², as tarifas impostas neste ano, juntamente com redução da confiança, da produtividade e da reação dos
mercados, podem resultar em redução de até 0,8 p.p. do PIB mundial em 2020, impactando principalmente a
economia chinesa.

De modo geral, ainda há algum espaço para afrouxamento monetário, principalmente nas economias
emergentes, ao passo que o espaço para expansão da política fiscal é bastante limitado. A situação atual das
contas públicas de muitos países, por sua vez, é resultado dos fortes estímulos adotados na última década,
como forma de reduzir em duração e magnitude os efeitos negativos da crise iniciada em 2008. Ainda que
diversas economias tenham feito um ajuste considerável em suas contas públicas (como são os casos de
Portugal, Espanha, Grécia e outros países europeus), a trajetória de dívida pública mundial como proporção do
PIB seguiu em alta desde então, saindo de 57,5% para os atuais 87,2%. No campo monetário, merecem
destaque os bancos centrais de economias desenvolvidas, que, além de levarem suas taxas de juros para zero
ou mesmo para o terreno negativo, lançaram mão de novos instrumentos monetários, como a compra de
ativos (quantitative easing – QE) nos EUA, na Europa e no Japão, ampliando a liquidez nos mercados
internacionais e reduzindo o custo de crédito.

¹ Para mais detalhes, veja o Cenário Econômico de 11/10/2019. Disponível em
http://economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/publicacoes/cenario_economico/Cenario_economico_set-19.pdf.
² Estudo divulgado no Box 1.2 do World Economic Outlook do FMI de outubro de 2019. Disponível em

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019.

http://economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/publicacoes/cenario_economico/Cenario_economico_set-19.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
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Gráfico 1: Global: Dívida pública/PIB

O afrouxamento das políticas fiscal e monetária impactou a atividade econômica de maneira distinta e de
forma heterogênea entre os países desenvolvidos e emergentes. De acordo com estudo do Banco Central
Europeu (BCE)³ , os estímulos fiscais contribuíram de forma mais intensa e mais rápida para o crescimento
do PIB no período pós-crise que o afrouxamento monetário. Além disso, os efeitos do fiscal expansionista
foram maiores nos países desenvolvidos que nos emergentes. Ainda que essas conclusões sejam favoráveis
aos estímulos fiscais naquele contexto, a possibilidade de se conceder esse tipo de estímulo atualmente é
limitada.

A partir desta constatação, buscamos avaliar quais países possuem espaço para estímulo fiscal no curto
prazo. Um possível critério para considerar um país com espaço para ampliar gastos é que ele tenha
apresentado superávits nominais de forma consistente nos últimos anos, com trajetória de dívida
pública/PIB cadente. De acordo com essa classificação mais restrita, apenas Alemanha e Coreia do Sul
atenderiam aos critérios. Ampliando para países que não possuem superávit nominal, mas que registram
resultado primário positivo, o Reino Unido e a Austrália também entram nessa lista. Ainda assim, não
somente um número reduzido de países se torna elegível, mas em conjunto representam fatia inferior a
10% do PIB global, sinalizando ausência de grande espaço para adoção de medidas fiscais com potencial
para impulsionar a atividade.

Fonte: IIF, Bradesco

Tabela 1: Países com espaço para política fiscal expansionista (*)

³ BAUMANN, Ursel; LODGE; David; MIESCU; Mirela. Global growth on life suport? The contributions of fiscal and monetary policy since the global
financial crises. Working paper n. 2248, European Central Bank, 2019. Disponível em
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2248~3ee8fb49a9.en.pdf.

Países 
Dívida/PIB 

2016

Dívida/PIB 

2019 

Superávit 

primário 

2019 

Superávit 

nominal 

2019 

% PIB 

mundial 

2019 

Alemanha 69.1 58.6 1.8 1.1 3.9

Reino Unido 87.9 85.6 0.0 -1.4 2.8

Coreia do Sul 37.6 40.1 0.0 0.7 1.6

Austrália 40.5 41.8 0.2 -0.7 1.4

(*) Critério: Países com superávits nominais nos últimos anos e trajetória de dívida/PIB cadente.

Fonte: FMI, Bradesco

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2248~3ee8fb49a9.en.pdf
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Na Área do Euro, a política monetária está muito próxima do seu limite de expansão, após o amplo
pacote de estímulos anunciado pelo BCE em setembro. Diversos instrumentos passaram a ser considerados
e utilizados, como redução de juros, retomada da compra de ativos (QE), sinalização de que os juros
permanecerão baixos e que as compras serão mantidas até a inflação convergir para a meta. A atividade da
Área do Euro tem sofrido uma desaceleração mais intensa do que no restante dos países desenvolvidos,
diante da sua maior abertura comercial e de incertezas idiossincráticas.

Diante disso, há um maior apelo, inclusive por parte do BCE, para que estímulos fiscais sejam concedidos.
Dentre os grandes países que integram o bloco, apenas a Alemanha, responsável por cerca de 1/3 do PIB da
região, poderia ampliar seus gastos sem prejudicar sua trajetória de dívida. Entretanto, a legislação alemã e
o senso de urgência reduzido por parte dos formuladores de política econômica – visto que a taxa de
desemprego do país segue nas mínimas históricas e o consumo das famílias ainda está crescendo – torna
baixa a probabilidade de maiores gastos neste ano. Há um espaço de ampliação de € 10 bilhões que podem
ser utilizados sem necessidade de processos legais, o que representaria apenas 0,3% do PIB do país.

Gráfico 2: Alemanha: Política fiscal
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Fonte: Bloomberg, Bradesco

Nos EUA, a dívida pública é superior ao PIB, com déficit nominal acima de 5%, ainda refletindo a
ampliação dos gastos desde a crise da década passada. Alguns estímulos adicionais foram concedidos nos
últimos anos, como o corte de impostos na passagem de 2017 e 2018. Porém, a trajetória altista da dívida
norte-americana segue como obstáculo a uma nova rodada de redução de impostos ou de um aumento de
gastos. Por outro lado, o FED tem se mostrado preocupado com as incertezas externas, com o menor
crescimento global e com o fraco desempenho da indústria e dos investimentos, tendo iniciado um ciclo de
corte de juros. Caso seja necessário, o banco central norte-americano pode reduzir ainda mais sua taxa de
juros e, eventualmente, retomar o programa de compra de títulos.
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Gráfico 3: EUA: Dívida pública/PIB
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Fonte: FMI, Bradesco

Gráfico 4: China: Déficit nominal/PIB
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Fonte: FMI, Bradesco

O governo chinês também tem se mostrado bastante prudente em adotar estímulos mais intensos, diante
do elevado grau de alavancagem da economia. O déficit nominal do país tem se ampliado bastante, de
0,4% do PIB em 2010 para mais de 6% neste ano. As medidas até o momento têm focado em evitar uma
desaceleração rápida e intensa da atividade sem provocar aumento da alavancagem. Isso tem se dado
através da redução do compulsório, do aumento da emissão de títulos dos governos locais, de pacote de
redução de impostos e de injeção de liquidez no sistema financeiro. Ademais, as taxas de juros de curto e
médio prazo, definidas mensalmente, têm cedido muito pouco desde que foram implementadas, reforçando
a maior tolerância por parte do governo chinês em aceitar taxas menores de crescimento com vistas,
justamente, a não criar artificialismos e excesso de endividamento.
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Apesar do aumento do endividamento em alguns países, há propostas que sugerem expansão fiscal
mesmo diante dessa situação em função do reduzido custo de emissão de dívida nos países
desenvolvidos. O argumento que se segue é que a queda de juros no mundo é estrutural, derivada mais de
alterações demográficas, novas preferências das famílias e novas tecnologias do que da fraqueza
econômica. Como consequência, o risco de uma expansão fiscal é limitado pois o serviço da dívida se
manteria reduzido e os juros não se elevariam em função do maior risco de crédito associado a dívidas
maiores. Com isso, gastos em infraestrutura ou em tecnologias ambientalmente sustentáveis em países
desenvolvidos poderiam ajudar a recuperar o crescimento com baixo custo para os contribuintes à frente.
Ainda que essa tese possa se aplicar para casos específicos, parece improvável que uma elevação
substancial e coordenada do gasto público não implique elevação dos juros no futuro, mesmo nos países
desenvolvidos. O aumento esperado do crescimento pode não compensar o maior serviço da dívida. E,
nesse caso, não apenas a dívida pública estaria em xeque, mas também os cerca de US$ 120 trilhões de
dívida corporativa que foram emitidos nos últimos anos justamente em função desse ambiente de juros
baixos.

Nos emergentes, de maneira geral, as trajetórias de dívidas públicas são altistas, restando apenas
estímulos monetários para impulsionar o crescimento. No caso do Brasil, por exemplo, uma agenda ampla
de reformas está sendo discutida e implementada (com medidas como o teto dos gastos e a reforma da
previdência) justamente para garantir a sustentabilidade das contas públicas, visto que a dívida saiu de
aproximadamente 52% para 76,7% do PIB entre 2013 e 2018, em um período em que a despesa do Governo
Central, em termos reais, apresentou crescimento superior a 6% ao ano até 2015. Considerando o cenário
de inflação abaixo da meta, recuperação da atividade econômica e incertezas globais, o Banco Central deve
continuar reduzindo a Selic até o final deste ano, para 4,50%, o que deve seguir favorecendo a atividade.

Em resumo, há limites para uma política mais acomodatícia no mundo, especialmente no campo fiscal,
que poderia ter um efeito maior e mais imediato no PIB global. Nesse sentido, a política monetária deve
seguir expansionista nas principais economias, atenuando parcialmente os efeitos das incertezas sobre a
atividade mundial, que começou a se disseminar para o setor de serviços (que representa parcela maior do
PIB). Assim, diante desse cenário, esperamos uma nova desaceleração do PIB mundial, saindo de um
crescimento de 3,0% para outro de 2,8% entre este e o próximo ano.
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações
disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são
rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em
nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou
tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário,
eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta
publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da
fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)
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