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Turquia e Argentina vêm passando por uma crise clássica de país emergente. No caso da Turquia, ao tentar
acelerar a economia por razões políticas, três desequilíbrios se estabeleceram: déficit externo, inflação elevada e
déficit primário, todos frutos do elevado crescimento econômico e da forma escolhida para acelerar a taxa de
expansão. Com juros baixos, a inflação acelera e o câmbio deprecia. A depreciação cambial, por sua vez, ameaça
inúmeros passivos que estão expostos à moeda estrangeira. Combinado com o ajuste da economia que deve se
seguir, é possível que haja aumento da inadimplência e forte retração do crédito. Na Argentina, por sua vez, a
crise deriva muito mais da velocidade de ajuste – uma vez que a política econômica está na direção correta – do
que de excessos do crescimento. Com um tratamento gradualista para a inflação, mas tendo forte fragilidade
externa, o país se viu com acesso reduzido ao mercado internacional justamente no momento em que as
condições globais se deterioraram. Ambos as nações terão que seguir com ajustes e sofrem elevado estresse em
seus ativos financeiros. Nos dois casos, há dúvidas quanto ao compromisso da autoridade monetária em controlar
a inflação.

O Brasil tem hoje alguns fundamentos que nos distanciam do grupo dos países emergentes percebidos como
mais frágeis. Diferente do ocorrido em 2013/2014, período em que houve ameaça de reversão da política
monetária nos Estados Unidos (taper tantrum), e que se cunhou o termo dos “5 frágeis” para agrupar os países
emergentes mais sensíveis à mudança do ambiente global, o Brasil tem hoje alguns fundamentos melhores do
que os dos países mais vulneráveis. Essa comparação é importante de ser revisitada em um momento de maior
aversão global ao risco. Em 2014, de fato, o Brasil tinha algumas dessas fragilidades, como o déficit externo acima
de 4% do PIB e inflação elevada, sendo percebido pelo mercado, à época, como um dos frágeis, apesar das
reservas e dos investimentos diretos robustos. Hoje, porém, essas fragilidades não fazem parte da realidade
econômica brasileira, o que nos diferencia desses países. Como ilustrado na Tabela 1, comparado ao cenário de
2014, o Brasil apresenta: saldo em conta corrente próximo do equilíbrio e baixa necessidade de divisas externas
de curto prazo; inflação baixa e estável e independência operacional do Banco Central, com grande ancoragem de
expectativas de inflação de médio e longo prazos. Por outro lado, Turquia e Argentina pouco avançaram no ajuste
macroeconômico nos últimos 4 anos.
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Movimentos intensos e continuados de depreciação cambial, em regime de câmbio flutuante, só fazem
sentido com desancoragem nominal das expectativas de inflação, fato que distancia, neste momento, o
Brasil de uma dinâmica semelhante. Houvesse a crença de que as autoridades monetárias de Argentina e
Turquia reagiriam de forma apropriada, reposicionando a política monetária com juro real maior, contraindo a
demanda interna e ajustando o déficit externo para as novas condições de financiamento externo, as
intensidades das depreciações nominais não seriam da dimensão observada. É exatamente pela descrença no
comprometimento da política econômica que se permite uma dinâmica de realimentação do processo de
depreciação nominal da taxa de câmbio.

2014 2018 2014 2018

Conta Corrente %PIB Investimento Direto em % PIB

    Brasil -4,4% -0,5%     Brasil 4,1% 3,3%

    Argentina -1,6% -5,5%     Argentina 0,9% 1,9%

    Turquia -4,7% -6,7%     Turquia 1,4% 1,3%

Reservas % PIB Inflação em % a.a.

    Brasil 16% 20%     Brasil 6,4% 4,1%

    Argentina 5% 8%     Argentina 38,0% 27,2%

    Turquia 11% 10%     Turquia 8,2% 15,9%

Dívida externa % PIB *Inclui dívida intercompanhia que em 2018 representa 12% do PIB

    Brasil(*) 23% 27%

    Argentina 26% 43%

    Turquia 44% 60%

Tabela 1: Comparativo entre Brasil, Turquia e Argentina 2014 e 2018
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A deterioração rápida do cenário de inflação nesses dois países, com taxas elevadas de repasse cambiais aos
preços, é sintoma de desancoragem das expectativas de inflação dos agentes. No caso específico da Argentina
(eixo da direita do Gráfico 1), a situação é ainda mais grave, pois a inflação tem ficado consistentemente em
torno de 30% nos últimos anos, o que por si só já é um sintoma de ausência de qualquer âncora nominal na
economia. Mais recentemente, no governo Macri, houve implantação do regime de metas para inflação e
verificou-se alguma desinflação incipiente. Entretanto, fez-se a opção há alguns meses por maior gradualismo
no ajuste, com metas de inflação pouco ambiciosas e queda de juros (vide Destaque Depec-Bradesco de 9 de
maio de 2018). Com isso, as expectativas voltaram a piorar e se desancoraram novamente. A depreciação
nominal do peso argentino é também explicada pela correção da elevada inflação para manutenção do nível de
câmbio real. Nos últimos meses, após acordo com FMI e sucessivas elevações de juros, há expectativa de que o
controle macroeconômico seja retomado e que haja forte desaceleração do crescimento. Ainda assim, as
fragilidades dos fundamentos do país mantêm a Argentina vulnerável ao contágio de crises ocorridas em outros
países emergentes.

A Turquia, por sua vez, passa por uma forte aceleração da inflação nos últimos meses em decorrência da
depreciação cambial e da instabilidade na reação da autoridade monetária local. O Banco Central turco
elevou os juros entre 700 e 900 b.p. neste ano, dependendo da taxa em questão (são três taxas administradas
pela autoridade monetária). Porém, dada a nova depreciação cambial recente, havia grande expectativa de
nova alta de juros (juros real está apenas ligeiramente positivo), o que não ocorreu na última decisão de política
monetária, comprometendo a credibilidade do Banco Central. Esse elemento acabou retroalimentando a
depreciação cambial, já impulsionada por tensões diplomáticas, tarifárias e geopolíticas com os Estados
Unidos. Em complemento, houve nomeação política para cargos importantes da equipe econômica e
manifestações do presidente Erdogan contrárias à alta de juros, adicionando dúvida sobre a autonomia da
autoridade monetária.

Gráfico 1: Inflação ao consumidor no Brasil, Argentina e Turquia (variação interanual)

Fonte: Bloomberg e Bradesco 
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O Brasil, por sua vez, tem hoje um cenário de inflação bastante alinhado com a meta do Banco Central para
2018 e vindo de um longo período de inflação abaixo do centro da meta. Além disso, as expectativas de
inflação para todos os horizontes de projeção estão bem ancoradas, de forma bastante distinta da realidade
dos países mais atingidos pela instabilidade global. Mais recentemente, mesmo com uma depreciação cambial
relevante, que gerou impactos sobre as expectativas para este ano (efeito primário), não houve maior contágio
sobre as expectativas de inflação de 2019 em diante. Na verdade, as expectativas para 2020 até cederam um
pouco, possivelmente pela divulgação da meta de 3,75% para 2021 pelo CMN (Conselho Monetário Nacional),
como ilustrado no Gráfico 2. Esse baixo grau de contaminação das expectativas de médio prazo reflete a
credibilidade da autoridade monetária, reforçada por sucessivos trimestres com inflação menor ou igual ao
centro da meta.
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Outro ponto que diferencia o Brasil das fragilidades da Argentina e da Turquia é a baixa dependência de
capital de curto prazo para financiar déficits externos, combinada com baixo grau de exposição cambial das
dívidas pública e privada brasileiras. De forma comparativa, chama atenção o caso da Turquia, cujo déficit
externo está em torno de 7% do PIB (Gráfico 3) e é financiado majoritariamente com aumento da dívida
externa e investimentos em carteira, por construção, voláteis. Ou seja, o investimento direto na Turquia é
responsável por apenas uma pequena parte do funding externo (entre 15% e 20%), lembrando que esses são
recursos mais estáveis e que se orientam sob uma perspectiva de médio e longo prazos. Como resultado
dessa estrutura de financiamento, a dívida externa turca representa 60% do PIB e os vencimentos em até um
ano do setor privado excluindo operações comerciais do setor privado excluindo operações comerciais (9%
do PIB) representam quase a totalidade das reservas internacionais do país, que são de apenas 10% do
produto. Ou seja, uma crise de confiança que comprometa a rolagem dessa dívida de curto prazo, combinada
com déficit externo elevado, pode levar o país rapidamente a uma situação de estrangulamento externo.
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Gráfico 2: Expectativas de Inflação no Brasil (IPCA, variação anual) – Boletim Focus

Fonte: BCB e Bradesco 
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Gráfico 3: Turquia: déficit em conta corrente, investimento direto e necessidade de financiamento 
externo (% PIB)

Fonte: EIU e Bradesco 
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Fonte: TSE, Bradesco 

No caso brasileiro, essas vulnerabilidades não estão presentes. O déficit em conta corrente encontra-se hoje
em nível bastante contido, de 0,7% do PIB (Gráfico 4) e é amplamente financiado por um fluxo bastante
estável de investimento estrangeiro direto, que tem oscilado entre US$ 60 bilhões e 75 bilhões. É bem
verdade que quando o país voltar a crescer dentro da normalidade, o déficit externo se elevará. Simulações
apontam que o déficit externo brasileiro se estabilizará em torno de 2,5% do PIB no médio prazo, patamar
ainda financiável com investimentos diretos, se considerada a média histórica de ingressos sob essa
modalidade, que é de 3,5% do PIB.

Adicionalmente, houve uma relevante melhora no perfil do passivo externo desde 2002, exatamente por
conta dos fortes ingressos de investimento direto. No início dos anos 2000, nosso passivo externo tinha
características bem mais semelhantes às atuais condições da Turquia, com grande concentração de dívida
externa, em comparação ao atual predomínio dos investimentos diretos, que são um passivo em reais e
sensíveis ao ciclo econômico.

O Brasil também acumulou grande estoque de reservas internacionais nos últimos anos. Isso tem permitido
que as autoridades ofertem divisas em períodos de menor liquidez e de alta demanda por hedge cambial,
contendo o risco de descontrole de curto prazo. Essa abordagem de suavização de movimentos se mostrou
exitosa entre maio e junho deste ano, quando houve maior volatilidade no mercado cambial internacional. Vale
dizer que o estoque de dívida externa passível de demanda por hedge (pública e privada) não tem crescido nos
últimos anos e, com o estoque atual de reservas internacionais, há grande capacidade de absorver demandas
de curto prazo por divisas dos agentes endividados. Nesse sentido, as reservas internacionais brasileiras
perfazem 2/3 da dívida externa bruta total e superam toda a dívida, quando se excluem as operações
intercompanhia (Gráfico 5). Já na Turquia, as reservas respondem por apenas 1/6 da dívida externa total, o que
guarda semelhanças com o Brasil do início dos anos 2000. Em resumo, o Brasil detém hoje, diferentemente de
crises anteriores (1998 e 2002, principalmente), amplos instrumentos para mitigar riscos de descasamento de
oferta e demanda de divisas no curto prazo. Mesmo a participação dos investidores estrangeiros na dívida local
brasileira, que poderia também ser fonte de pressão de curto prazo por hedge cambial, já diminuiu bastante
desde que o país perdeu sua condição de Grau de Investimento em 2015.
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Gráfico 4: Brasil: Investimento direto (IDP) e déficit em conta corrente (em % PIB)

Fonte: BCB e Bradesco 
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Gráfico 5: Reservas e dívida externa total e excluindo operações intercompanhia (em % do PIB)

Fonte: TSE, Bradesco 

Fonte: BCB e Bradesco 
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Os elementos apresentados demonstram que a situação atual do Brasil é, sem dúvida, de menor fragilidade
em relação a países como Turquia e Argentina e bem superior aos próprios fundamentos da economia
brasileira no passado. Muitos avanços foram feitos nos últimos anos para redução da vulnerabilidade externa e
aumento de colchões de liquidez de divisas externas em cenários globais mais adversos. Em complemento,
houve substancial melhora nos últimos anos da ancoragem das expectativas de inflação, a partir da
credibilidade da autoridade monetária construída com sucessivos meses de inflação na meta, ou abaixo dela.

Evidentemente, remanescem fragilidades no Brasil, em particular no campo fiscal, o que requer que a agenda
de reformas e austeridade das contas públicas sejam levadas adiante. Do contrário, os bons fundamentos que
hoje nos diferenciam dos países frágeis (contas externas ajustadas e inflação baixa) podem ser revertidos por
uma dominância da fragilidade fiscal ainda existente. Os alertas dos mercados globais têm se ampliado e
reforçam a necessidade de uma política econômica organizada capaz de reduzir a fragilidade fiscal e fazer valer
a diferenciação das contas externas com os demais países emergentes.



6

Destaque Depec - Bradesco

Equipe Técnica 

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)

economiaemdia.com.br

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Constantin Jancsó / Ellen Regina Steter Hanna Farath / Estevão Augusto Oller
Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de Freitas / Myriã
Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Robson Rodrigues Pereira /
Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Ana Beatriz Moreira dos Santos / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva /
Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira / Lucas Maia Campos / Renan Bassoli Diniz / Thaís Rodrigues da
Silva


