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Como o Brasil, a Austrália é um grande produtor e exportador de commodities minerais. Com população de
aproximadamente 25 milhões de habitantes e PIB de US$ 1,3 trilhão, a Austrália se encaixa na definição de
economia pequena e aberta apesar de ser a 13ª maior economia do planeta. A última recessão sofrida pela
Austrália (utilizando a definição tradicional de recessão, de dois trimestres consecutivos de contração do PIB)
foi há 26 anos, em 1991.

Nas últimas décadas, o desempenho da economia australiana tem sido fortemente influenciado pelas
commodities, não apenas em função do impacto da flutuação dos preços sobre os termos de troca, sobre a
renda e sobre os preços dos ativos, mas também de uma forma mais estrutural, pela grande onda de
investimentos no setor de mineração no início da década. Como mostra o gráfico 1, o investimento das
empresas no setor de mineração atingiu um pico de pouco mais de 6% do PIB antes de retornar à média
histórica.

O retorno do investimento em mineração à média histórica não foi acompanhado por recuperação do
investimento em outros setores. Ou seja, o investimento total se acomodou num patamar inferior ao que
vigorava antes da onda. Além disso, a Austrália tem experimentado uma redução no consumo das famílias, e
seu mercado imobiliário residencial experimentou forte valorização em anos recentes. Essas características
sugerem alguns sintomas de doença holandesa na Austrália.

O termo “doença holandesa” foi cunhado pela revista The Economist no final dos anos 70 e formalizado na
literatura no início dos anos 801 para descrever o esvaziamento do setor industrial da Holanda (e a consequente
desaceleração do crescimento) após a descoberta de grandes reservas de gás natural no Mar do Norte no final
dos anos 50.
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Austrália: sintomas de doença holandesa e o desafio de política econômica

Constantin Jancsó

Gráfico 1 – Austrália: Investimento das Empresas em % do PIB

Fonte: Australian Bureau of Statistics, Bradesco

1 Corden, Max e Neary J. Peter (1982): Booming Sector and De-industrialization in a Small Open Economy - The Economic Journal 92 (dezembro). Como
curiosidade, apesar do paper ter sido inspirado para descrever a economia holandesa, Max Corden é australiano.
O próprio Corden identifica aspectos de doença holandesa na Austrália contemporânea a faz recomendações de política monetária em Corden, Max
(2012): The Dutch Disease in Australia: Policy Options for a Three-Speed Economy – Melbourne Institute Working Paper
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De forma simplificada, a doença holandesa se manifesta quando a descoberta de um novo recurso natural
deflagra uma onda de investimentos e, em um segundo momento, causa a valorização do câmbio real por
conta do aumento das exportações do recurso natural. Esse processo leva à perda de competitividade dos
outros setores de bens comercializáveis, e cria incentivos para alocação de capital no novo setor explorador do
recurso natural e nos setores de bens não comercializáveis. Dependendo de fatores, como a quantidade de
mão de obra absorvida pelo setor explorador do novo recurso natural, a forma em que a renda gerada por este
setor é distribuída, e a evolução da produtividade média da economia em função da realocação de fatores, o
fenômeno pode resultar numa redução do crescimento econômico, caracterizando a doença holandesa, que
pode eventualmente ser mitigada por respostas de política econômica.

Na Austrália, não houve a descoberta de um novo recurso natural propriamente dito, pois o setor de
mineração é bem diversificado e está bem estabelecido há mais de um século. Os setores de mineração mais
importantes são minério de ferro e carvão, mas o país também figura entre os principais exportadores mundiais
de alumínio, cobre, níquel, zinco, ouro, prata e urânio, entre outros. Ao invés de uma nova descoberta, o setor
de mineração se beneficiou do crescimento da demanda chinesa por matérias primas. A China se tornou o
principal parceiro comercial da Austrália, e o aumento da corrente de comércio foi importante para deflagrar a
onda de investimentos em mineração.

A Austrália não foi o único país a se beneficiar da demanda chinesa, e por mais que seja considerada um
produtor de baixo custo, investimentos no setor em vários países acabarão por elevar a oferta das
commodities. Isso, em conjunto com a perspectiva de pouso suave da economia Chinesa, poderá
eventualmente exercer pressão baixista sobre o preço de minerais. Assim, em algum momento, a queda do
preço das commodities pode levar à queda dos termos de troca e à depreciação da moeda, e até mesmo
reverter o processo de doença holandesa. No momento atual, porém, a manifestação destes sintomas é um
desafio importante para a política econômica australiana.

Evidências de Doença Holandesa

A primeira evidência de doença holandesa na Austrália é o forte ganho dos termos de troca associado à alta
dos preços das commodities (e em menor grau, ao aumento do peso das commodities na pauta de exportação).
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Gráfico 2 – Austrália: Índice de termos de troca (4º tri 2007 = 100)

Fonte: Australian Bureau of Statistics, Bradesco
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Como consequência, tivemos uma tendência de valorização do dólar australiano durante boa parte dos
últimos anos. O gráfico abaixo mostra o índice do dólar australiano, calculado pelo Banco Central, que
representa uma cesta de moedas dos principais parceiros comerciais do país. O câmbio se valorizou de forma
importante a partir do início dos anos 2000, com a primeira fase do super ciclo das commodities. Após um
breve período de ajuste relacionado à crise financeira global, o dólar australiano voltou a se valorizar até 2012-
13. A queda do preço das commodities entre 2013 e 2015 se traduziu em taxa de câmbio mais depreciada, mas
a recente alta dos preços voltou a impulsionar a moeda.

Como a Austrália, a economia brasileira também foi afetada pelo preço das commodities e isso se reflete na
taxa de câmbio (ver gráfico abaixo). No caso brasileiro, a valorização da moeda a partir de 2002 resultou não
apenas do ganho nos termos de troca associado à alta das commodities, mas também da queda dos prêmios de
risco associada ao fortalecimento da política macroeconômica, que acabou levando as agências de classificação
de risco a elevarem a nota do Brasil para grau de investimento. Não surpreende que a valorização do real no
período é bem maior do que a do dólar australiano.

Fonte: Reserve Bank of Australia, Bradesco
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Gráfico 3 – Índice do Dólar Australiano (1970 = 100)

Gráfico 4 – Câmbio Real:  Austrália e Brasil (cesta de moedas, ago-1994 = 100)
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Da maneira simétrica, a perda do grau de investimento e a piora dos indicadores fiscais no período mais
recente também se refletiram no câmbio real, que se depreciou mais expressivamente do que o dólar
australiano. No geral, as percepções dos investidores acerca de política econômica e temas estruturais tiveram
um papel mais importante em determinar o câmbio real no Brasil do que na Austrália, o que indica ser mais
difícil caracterizar a experiência brasileira como um exemplo de doença holandesa. A expansão do setor de
commodities e o impacto disso nos preços relativos não parece ser a melhor explicação para o desempenho da
economia brasileira ao longo da última década.

No caso da Austrália, por outro lado, os efeitos da expansão do setor de mineração e seus impactos sobre os
preços relativos parecem ter poder explicativo maior para o desempenho econômico. O comportamento do
mercado de trabalho australiano é um bom exemplo. A tabela abaixo retrata o mercado de trabalho aberto por
setor, considerando tanto o estoque (quantas pessoas trabalhavam em cada setor, em maio de 2017) quanto o
crescimento relativo de cada setor desde o final de 2007 (ou seja, desde um pouco antes da crise financeira
global de 2008). Há 12,2 milhões de pessoas empregadas na Austrália atualmente. Aproximadamente 2/3
destas pessoas trabalham no setor de serviços (incluindo comércio). Desde 2008, o número de pessoas
empregadas cresceu 15% (ou 1,6 milhões), sendo que aproximadamente 95% deste crescimento ocorreu no
setor de serviços. O setor de saúde (que inclui assistência social e cuidados de idosos) foi de longe o setor que
mais empregou no período.

Note que apesar de todo o investimento em mineração, o setor contribuiu apenas marginalmente para o
crescimento do emprego. Já a indústria de transformação perdeu quase 15% das vagas que existiam ao final de
2007.

Tabela 1 – O Mercado de Trabalho da Austrália

Fonte: Australian Bureau of Statistics, Bradesco

Estoque 

(5/2017)
Participação

Variação 

Acumulada 

2008-17
Agricultura                      298 2% -42 
Mineração                      229 2% 92 
Indústria de Transformação                      904 7% -143 
SIUP                      122 1% 12 
Construção                   1.100 9% 158 
Comércio (atacado)                      397 3% 26 
Comércio (varejo)                   1.234 10% -0 
Hotelaria e Restaurantes                      884 7% 197 
Logística                      623 5% 74 
TI                      214 2% -22 
Serviços Financeiros                      433 4% 25 
Serviços Imobiliários                      213 2% 17 
Serviços Profissionais e técnicos                   1.031 8% 263 
Serviços administrativos                      407 3% 68 
Setor Público                      799 7% 165 
Educação                      973 8% 195 
Saúde                   1.579 13% 491 
Entretenimento                      223 2% 19 
Outros Serviços                      493 4% 14 
Total                 12.156 1.618 
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Crescimento do emprego no setor de serviços, queda do emprego na indústria de transformação e o baixo
crescimento do emprego na mineração (apesar de todo o investimento no setor) são todas características de
doença holandesa. A simples realocação de capital ou de mão de obra de um setor para outro em resposta à
mudança nos preços relativos por si não é negativo. Só se torna um problema quando há queda do
crescimento.

Como a maior parte do mundo, o crescimento real médio do PIB da Austrália nos anos recentes foi inferior
ao observado antes da crise financeira internacional (e portanto, antes da onda de investimento em
mineração), mas se manteve num patamar razoável, entre 2 e 3% ao ano, graças a contribuições positivas do
investimento e das exportações líquidas. Note que o ciclone Debbie de março de 2017 afetou as regiões
produtoras de carvão e pode ter algum efeito baixista temporário sobre as exportações de carvão e o
crescimento.

Chama a atenção, principalmente desde o início de 2016, a desaceleração do consumo. Como mostra o
gráfico a seguir, as vendas reais do comércio varejista apresentaram desaceleração importante nos últimos
anos. Esta desaceleração não pode ser atribuída ao comportamento dos termos de troca, que na média
melhoraram durante o período. Tampouco se pode falar em piora das condições do mercado de trabalho, pois
a taxa de desemprego tem apresentado queda desde 2015. Note que o desemprego jamais se recuperou da
alta após a crise financeira global de 2008, apesar de todo o investimento em mineração.

Gráfico 5 – Austrália: Crescimento Acumulado do PIB em 4 trimestres

Fonte: Australian Bureau of Statistics, Bradesco
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Fonte: Australian Bureau of Statistics, Bradesco

Gráfico 6 – Austrália: Vendas Reais do Varejo (variação interanual)
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A meta de inflação para o Banco Central da Austrália (Reserve Bank of Australia - RBA) foi estabelecida em 2-
3% ao ano. Como mostra o gráfico seguinte, a inflação ao consumidor permaneceu abaixo do piso deste
intervalo ao longo de 2015 e 2016, tendo retornado para acima de 2% apenas no início de 2017. O RBA reagiu
baixando a taxa básica de juro ao menor nível desde que este instrumento de política monetária foi criado em
1990. A taxa básica em 1,5% (e juro real negativo) sugere que excesso de juro não é o culpado pela valorização
cambial ou a desaceleração do consumo. Mesmo assim, inflação abaixo da meta e consumo em desaceleração
sugere que haveria espaço para ainda mais cortes de juros, ou até mesmo para políticas monetárias não
convencionais, como taxa de juro negativo, compras de ativos por parte do Banco Central, etc.

Gráfico 7 – Austrália: Taxa de Desemprego (% - com ajuste sazonal)
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Fonte: Australian Bureau of Statistics, Bradesco

Gráfico 8 – Austrália: Inflação anual ao Consumidor (%)
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No entanto, juro baixo e o boom de commodities acabou contribuindo para o crescimento da demanda por
imóveis (especialmente residenciais). O gráfico abaixo mostra a variação média do preço de imóveis
residenciais nas oito capitais. As capitais dos estados onde a atividade de mineração é concentrada
experimentaram forte valorização dos preços dos imóveis no início do boom de commodities. O caso extremo
foi Perth, capital da Austrália Ocidental (onde a extração de minério de ferro está concentrada, entre outros),
onde os preços chegaram a subir ao ritmo de 50% ao ano em 2006. Mais recentemente, enquanto os preços se
encontram em queda nas capitais onde o setor de mineração é mais importante (-3,5% a/a em Perth e -5,9%
a/a em Darwin no primeiro trimestre de 2017), ainda apresentam fortes altas nos principais centros urbanos
australianos, como Sydney (+14,4%) e Melbourne (+11,3%).

O risco é que redução adicional da taxa de juros acabe alimentando uma bolha imobiliária e gere riscos para
a estabilidade financeira num mercado onde o crédito bancário já supera 150% do PIB, a dívida das famílias
supera 180% da renda anual (por mais que o patrimônio líquido médio das famílias australianas tenha flutuado
entre 600 e 700% da renda anual).

Fonte: Reserve Bank of Australia, Bradesco

Gráfico 9 – Austrália: Taxa Básica de Juro (Cash Rate) - %
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Gráfico 10 – Austrália: Índice de Preços de Imóveis Residenciais (variação interanual - %)
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Fonte: Reserve Bank of Australia, Bradesco

Nota: média ponderada de 8 capitais (Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin, Perth, Adelaide e Hobart
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Do ponto de vista fiscal, a situação da Austrália é tranquila, e talvez este seja o mecanismo de política
econômica mais adequado para enfrentar a desaceleração atual do consumo. No início da crise financeira
global, a dívida líquida do governo geral era negativa (ou seja, o setor público era credor líquido do setor
privado), e a dívida mobiliária total do governo central era de apenas 5% do PIB. O governo geral gerava ainda
superávit fiscal da ordem de 1,5% ao ano.

Assim, a Austrália teve liberdade para aumentar o gasto público (mesmo com queda da arrecadação) em
resposta à crise. Atualmente, a dívida líquida do setor público é de aproximadamente 18%/PIB e a dívida
mobiliária encerrou o último ano fiscal em 25,5% do PIB. O gasto total com juro da Austrália é atualmente de
apenas 0,9% do PIB. O plano orçamentário do governo é de voltar a gerar superávits a partir do ano fiscal de
2020/21.

Caso a economia continue a se retrair, uma alternativa viável de política econômica seria reduzir impostos
sobre a renda, mesmo que isso implique em postergar a volta dos superávits fiscais em alguns anos. Uma
vantagem de utilizar a política fiscal desta maneira é poder focar nas famílias com a maior propensão a
consumir ou ao menos evitar de alimentar desequilíbrios como o excesso de demanda por imóveis. Mesmo
cortes de impostos temporários – hipótese sob a qual a literatura econômica prevê aumento da poupança das
famílias e não necessariamente um aumento do consumo – poderiam ser úteis, pois auxiliariam na redução do
endividamento das famílias.

Em conclusão, há evidências de que além de uma desaceleração econômica causada pelo fim da onda de
investimentos no setor de mineração, a Austrália também sofre de um caso moderado de doença holandesa,
com perda de competitividade e esvaziamento do setor industrial, crescimento do setor de serviços, e sinais de
redução do crescimento da economia como um todo.

Fonte: Final Budget Outcome – Government of Australia, Bradesco

Gráfico 11 – Austrália: Resultado Fiscal do Governo Geral e dívida mobiliária do Governo Federal (% do PIB, 
dados anuais) 
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A Austrália tem pouco espaço para utilizar a política monetária para estimular a economia, pois o mercado
imobiliário já está pressionado e há riscos de bolha. Apesar de ainda existirem riscos de erro de política
econômica, a boa notícia é que a Austrália ainda conta com muitos graus de liberdade por causa de sua sólida
situação fiscal.

Acreditamos, assim, que o país utilizará principalmente os instrumentos fiscais para enfrentar seus desafios
econômicos. O dólar australiano, por sua vez, provavelmente continuará flutuando em função principalmente
das expectativas com relação aos preços das commodities, pois não antecipamos mudança da política
monetária ou das percepções de risco.
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