
 
 

Primeiro semestre de recuperação cíclica nos países emergentes  

 

A economia global desacelerou em 2019 e, por alguns meses, o risco de agravamento 

da disputa comercial entre Estados Unidos e China parecia ter real potencial de antecipar o 

término do ciclo de expansão. O ano encerrou com a sinalização de uma primeira fase de 

acordo entre os dois países, que apesar de não representar uma solução definitiva para a 

disputa, reduz significativamente o risco de aumento adicional das tarifas de importação. 

Além disso, e talvez mais importante, verificou-se no segundo semestre um profundo ajuste dos 

juros globais, tanto das taxas de referência dos Bancos Centrais, como das curvas longas, e 

entendemos que será no primeiro semestre de 2020 o momento de se colher os frutos 

econômicos desses dois importantes eventos do final do ano passado.  

Não é apenas a economia do Brasil que será beneficiada pelo impulso monetário em 

2020. Analisamos o desempenho de um grupo de 17 economias emergentes (excluindo a 

China), que representa hoje cerca de 17,2% da economia global1. Esse grupo marcou 

expansão anual do PIB de 3,7% em 2018, cifra que perdeu força para 2,5% nos três primeiros 

trimestres de 2019. Estimamos um modelo multivariado que explica o PIB desse grupo com R2 

de 94%  por uma medida fiscal2 , juros de mercados de 5 anos, preço de commodities e o 

crescimento do PIB de China e Estados Unidos. Interessante notar que em nosso modelo o 

componente de juros antecipa o PIB em três trimestres e, ao longo de 2018, conforme o Banco 

Central dos EUA promovia ajustes para cima de sua taxa básica, os juros desses países subiram 

significativamente, marcando o ponto máximo de quase 7,0% aa no terceiro trimestre de 2018. 

Nosso modelo sugere que esse aperto monetário de 2018 explica cerca de 1/3 da 

desaceleração observada em 2019, enquanto China e commodities explicam outros 20% da 

desaceleração. Já na segunda metade de 2019, em reação à reviravolta da política 

monetária dos Estados Unidos e às evidências de menor crescimento em ambiente de 

inflação controlada, os juros desse grupo corrigiram rapidamente para uma média de 4,8% 

ao ano, alcançando nova mínima histórica. Esse impulso monetário deve ser um fator positivo 

importante e, por si só, deve ser capaz de gerar mais de 0,5 p.p. de aceleração no PIB médio 

dos países.   

 

Juros emergentes: Forte queda ao longo de 

2019  

PIB emergentes excluindo China: economias 

devem acelerar ao longo de 2020  

  
 

 

___________________ 

1 Grupo de países emergentes: Índia, Coréia do Sul, Taiwan, Malásia, Tailândia, Indonésia, 

Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru, Rússia, Polônia, Hungria, República Tcheca, Turquia e 

África do Sul.  

 2 Resultado primário ajustado pelo ciclo disponibilizado pelo FMI. 



 
 

Por outro lado, a economia da China deve confirmar estabilização sem aceleração 

do crescimento. Desde a desaceleração econômica de 2018, o governo tem disponibilizado 

medidas de estímulo, mas de características muito distintas dos processos de impulso 

observados até então. Dessa vez, priorizaram os cortes de impostos e não houve uma 

aceleração representativa do crescimento do crédito. Nosso entendimento é que dificilmente 

teremos um estímulo como anteriormente por conta do amadurecimento da economia 

chinesa e dos novos desafios do Partido Comunista. 

   Há na China um comitê central que aprova os projetos dos governos locais e a diretriz 

é não liberar projetos com retorno não atrativo. Como boa parte da infraestrutura do país já 

foi estabelecida, projetos tradicionais com retorno atraente estão cada vez mais escassos e 

os líderes locais, que respondem pessoalmente pelos projetos, têm os interesses alinhados para 

contribuírem para um crescimento mais sólido, mas muitas vezes mais modesto. Há também 

a preocupação em não inflar bolhas no mercado imobiliário, dado que o crédito imobiliário 

já representa um peso importante no endividamento das famílias. Setores específicos como o 

de tecnologia continuarão a ter muito apoio do governo, mas o crescimento do tipo “modelo 

antigo” deve continuar a perder força. Caso o cenário de assinatura da primeira fase do 

acordo com os Estados Unidos se confirme, o mais provável é que a economia da China 

mantenha o ritmo de crescimento do segundo semestre, o que representará desaceleração 

suave em relação ao crescimento médio de 2019.  

Um evento importante de 2020 que pode influenciar também o desempenho das 

economias emergentes é a eleição presidencial nos Estados Unidos. Na disputa pelo 

representante do partido democrata, há dois nomes – Elizabeth Warren e Bernie Sanders – que 

somam cerca de 35% das intenções hoje entre os democratas e defendem medidas 

percebidas como negativas para os preços dos ativos, inclusive por defenderem a reversão 

do corte do imposto corporativo promovido pelo governo Donald Trump. As idas e vindas da 

disputa eleitoral podem influenciar negativamente os preços dos ativos e a economia global. 

Por outro lado, a confirmação do cenário base da vitória de Donald Trump ou de um 

democrata do centro deve contribuir para consolidação da estabilização com pequena 

aceleração da economia global.  

Um cenário pouco provável no horizonte relevante, mas que poderia levar a 

economia global a um novo vale seria o de uma inflação mais elevada nos Estados Unidos e 

no resto do mundo, que exigisse nova rodada de aperto monetário. Esse é um evento de 

cauda que deve ser monitorado. O risco geopolítico também é presente, como a morte de 

líderes iranianos após ataques dos Estados Unidos em Bagdá nos primeiros dias de 2020 nos 

fez lembrar. É um imponderável, mas que não altera o cenário fundamental que permanece 

positivo para o ano. Por outro lado, após a aceleração da economia global até o segundo e 

terceiro trimestres deste ano, as preocupações com os desafios de um ciclo econômico já 

bastante extenso devem voltar à tona.  

 

Projetamos crescimento de 2,8% em 2020  

 

Iniciamos o ano reforçando nosso otimismo com o desempenho da economia 

brasileira, elevando nossa projeção para o PIB de 2,5% para 2,8% em 2020 e 1,2% para 2019. 

A melhora de nossa expectativa reflete um ambiente de menor risco vindo do cenário 

externo, bem como os sinais mais claros de recuperação do investimento e também do 

consumo das famílias. Julgamos que as condições para expansão dos componentes privados 

da demanda em 2020 serão ainda melhores do que no ano passado, provenientes tanto do 

mercado de crédito quanto do mercado de trabalho, além da consolidação de um 

ambiente de negócios mais favorável (resultado de diversas reformas implementadas a partir 

de 2016).  

 

 



 
 

Nesse contexto, vale ressaltar que esperamos em 2020 aceleração expressiva dos 

componentes da absorção doméstica3 , alcançando 3,1% (ante 1,8% no ano passado). É 

muito claro desde 2017 que o ciclo de expansão atual da economia brasileira dependerá 

substancialmente do desempenho do setor privado, dadas as restrições fiscais presentes. 

Durante todo o primeiro semestre de 2019, a frustração com o crescimento refletiu 

principalmente a conjugação de um risco fiscal elevado com choques negativos sobre a 

atividade vindos tanto do ambiente externo quanto interno. O primeiro fator, além de limitar 

a tomada de decisões de longo prazo do setor privado, impedia o alcance do grau de 

estímulo monetário que eventualmente compensaria o efeito negativo daqueles choques 

sobre o crescimento econômico.  

Mantivemos uma visão bastante otimista para o desempenho da atividade 

econômica após a aprovação da reforma da previdência em primeiro turno na Câmara dos 

Deputados em julho do ano passado. Com a redução expressiva do risco fiscal decorrente 

desse evento e em um ambiente de inflação abaixo das metas, recuperava-se naquele 

momento a capacidade de exercer uma política econômica anticíclica, tanto por meio da 

política monetária, quanto por outras medidas de expansão da demanda (como a liberação 

dos recursos do FGTS para as famílias). 

De fato, o Copom reduziu a taxa Selic de 6,5% para 4,5% ao longo do semestre. Ainda 

mais relevante, essa queda ocorreu ao mesmo tempo em que a curva longa de juros recuou 

consistentemente refletindo tanto o ambiente externo com taxas longas mais baixas quanto 

a redução do prêmio de risco fiscal brasileiro. A atividade econômica no Brasil surpreendeu 

positivamente ao longo do segundo semestre de 2019, mesmo com os ventos contrários vindos 

do exterior. O PIB deve ter apresentado crescimento de 1,2% no ano, acima do que 

esperávamos há seis meses (0,8%), com aceleração do investimento e do consumo das 

famílias.  
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Todo esse ambiente tem proporcionado a consolidação da recuperação cíclica da 

economia brasileira, com seguidas surpresas nos indicadores de atividade ao menos desde 

setembro. Ao nosso ver, essa surpresa positiva, além de reforçar nossa visão de que em 2020 

o país finalmente deixará para trás o período de crescimento ao redor de 1%, reduz a 

probabilidade do principal risco para o cenário: a reversão da política econômica colocada 

em prática desde 2016.  

Temos alertado que a ausência de recuperação mais célere da atividade se 

apresenta como o principal risco do cenário, uma vez que poderia reduzir a disposição tanto 

do poder Executivo quanto do poder Legislativo em seguir apostando em uma orientação 

econômica marcada por (i) consolidação fiscal de longo prazo e (ii) aprofundamento das 

reformas microeconômicas. A melhora dos indicadores de emprego e confiança sugere que 

___________________ 

3 A absorção doméstica é formada pelo consumo das famílias, investimento e consumo do 

governo. 
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gradualmente um número cada vez maior de famílias perceberá os benefícios dessa 

orientação.  

Assim, julgamos que 2020 seguirá sendo um ano de consolidação das reformas e 

melhora do ambiente econômico, embora siga sendo necessário avaliar continuamente esse 

fator de risco. Existe hoje uma série de propostas relevantes na pauta do Congresso: reforma 

administrativa, reforma tributária, a PEC emergencial, além das emendas que compõem o 

Plano Mais Brasil. Acreditamos que haverá ruído político na tramitação de cada uma dessas 

medidas, mas ao final de todo processo é muito provável que tenhamos ao final de 2020 um 

ambiente de negócios ainda melhor que o atual, o que tende a permitir que a aceleração 

do crescimento se prolongue também de 2021 em diante. Estamos apenas no início de um 

ciclo longo de expansão.  

Evidentemente, há diversos outros riscos para esse cenário que devem ser 

monitorados. O ambiente de crescimento externo é um deles, diante de potenciais efeitos 

negativos sobre nossas exportações. Um outro risco é que a recuperação recente perca 

fôlego uma vez que os efeitos temporários do FGTS cheguem ao fim. Ressaltamos, no entanto, 

que, em ambos os casos, haveria a possibilidade de recorrer a mais estímulo monetário se 

necessário dado o ambiente de inflação controlada como atual. Assim, o risco mais relevante 

é uma eventual aceleração inesperada da inflação, que limitaria o espaço para 

manutenção dos juros em patamar que estimule a aceleração da atividade econômica 

doméstica à frente. Nossa projeção atual para o IPCA em 2020 é de 3,6%, com aceleração 

apenas gradual do núcleo de inflação (de 2,8% para 3,2%) diante da elevada ociosidade 

ainda presente nos fatores de produção e da ancoragem das expectativas de inflação. 


