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¹ As séries históricas e a metodologia podem ser obtidas em http://www.policyuncertainty.com.
2 Os 16 países são: Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Espanha, EUA, França, Holanda, Índia, Itália, Irlanda, Japão, Reino Unido e
Rússia. Na agregação, os autores utilizam os pesos de cada PIB nacional, tanto a valores correntes quanto a valores ajustados pela PPP (Paridade de
Poder de Compra, na sigla em inglês). Aqui, olharemos somente essa segunda versão.

A relação entre incerteza e desempenho econômico é bastante estudada entre os analistas. De modo geral,
quanto maior for a incerteza, maior tende a ser o impacto negativo sobre as decisões dos agentes e,
consequentemente, sobre investimentos, consumo, preços de ativos, custos financeiros e crescimento
econômico.

A despeito do crescimento global ainda robusto, temos observado, desde o início deste ano, uma escalada
das incertezas dos agentes econômicos. Temas de diversas naturezas explicam a piora das percepções: guerra
comercial, tensões geopolíticas, crise humanitária, atentados terroristas, sucessão política em importantes
economias, desenvolvidas e emergentes. Como era de se esperar, incertezas em relação aos impactos desses
fatores, nem sempre econômicos, também podem se manifestar sobre os gestores de política econômica, o
que tende a retroalimentar os riscos, em um círculo vicioso. Ainda que a recomendação geral em quadros como
esses seja a de gradualismo na condução das políticas monetária e fiscal, muitas vezes opções não-
convencionais ou leituras consideradas equivocadas acabam prevalecendo no processo decisório das
autoridades, intensificando as preocupações já existentes.

Sob esse contexto, discutiremos aqui o movimento do Índice Global de Incerteza sobre a Política Econômica
(Global Economic Policy Uncertainty, GEPU) elaborado por Baker, Bloom e Davis (2016) e seus impactos
potenciais sobre a atividade econômica mundial.1 A partir de arquivos digitais de jornais, os autores capturam
a incerteza sobre os três Qs: quem tomará as decisões, quais ações de política econômica serão adotadas e
quando os efeitos dessas ações (ou inação) ocorrerão. Nessa captura, sempre com base nas mesmas fontes de
jornais no idioma nativo, as notícias precisam conter palavras-chave relacionadas à economia, política
econômica e incerteza. O GEPU é elaborado a partir de informações de 16 países, que respondem por cerca de
dois-terços do produto mundial.2 Certamente, não se trata de uma medida tão direta quanto, por exemplo, o
VIX, que mensura a volatilidade no mercado de opções, ou quanto medidas associadas a índices de confiança
dos agentes. De qualquer forma, como ilustrado no Gráfico 1, o índice explica bem alguns momentos críticos da
economia global nas últimas décadas.
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Gráfico 1: Índice Global de Incerteza sobre a Política Econômica (Global Economic Policy Uncertainty, GEPU)
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Índice Global de Incerteza sobre a Política Econômica (GEPU)
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Em julho, o GEPU alcançou um nível 45% maior do que o observado em dezembro passado. É válido observar
que os níveis de incerteza prevalecentes desde 2016 têm sido maiores do que os observados em momentos
como o final de 2008 (no auge da crise global) ou mesmo no período 2011-2012, marcado por crises soberanas
e bancárias na Europa e pela polarização política que gerou riscos no debate sobre o teto da dívida norte-
americana. De fato, desde 2016, parece ter ocorrido uma mudança (para cima) no nível médio do indicador.

Na abertura dos dados, é possível constatar que as maiores altas em 2018 ocorreram na China (109%),
Alemanha (98%), Itália (63%) e Canadá (53%), comparativamente aos níveis vigentes em dezembro do ano
passado (Gráfico 2). São nações que tendem a ser bastante afetadas por restrições comerciais impostas pelos
EUA ou pela indefinição nas negociações sobre tratados comerciais já existentes, o que gera incertezas sobre
as reações das autoridades econômicas locais. Essa análise individual é corroborada por um exercício de
contribuição de cada país para explicar o desvio atual do GEPU em relação à sua média histórica. Tal exercício
segue duas etapas: (i) calculamos o desvio padronizado dos índices de cada país em relação às suas médias
(desde 1997); e (ii) agregamos cada um desses desvios padronizados pelo peso de cada nação em termos de
PPP para explicar o desvio total do GEPU. O Gráfico 3 ilustra o resultado dessa análise, apontando que, neste
ano, 80% do movimento do índice agregado de incerteza global são explicados pela China.

Gráfico 2: Variação acumulada em 2018

Fonte: Policy Uncertainty, Bradesco 

Gráfico 3: Índice Global de Incerteza sobre a Política Econômica, padronizado – contribuição das principais 
economias

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

EUA JAPÃO
ÁREA DO EURO REINO UNIDO
CHINA DEMAIS PAÍSES
MUNDO

Fonte: Policy Uncertainty, Bradesco 

109%

98%

63%

54%

40%

23%

19%

17%

17%

-12%

-15%

-23%

-43%

-48%

-62%

-68%

-100% -50% 0% 50% 100% 150%

CHINA

ALEMANHA

ITÁLIA

CANADÁ

COREIA DO SUL

FRANÇA

EUA

AUSTRÁLIA

JAPÃO

ESPANHA

BRASIL

ÍNDIA

HOLANDA

REINO UNIDO

RÚSSIA

IRLANDA



3

Destaque Depec - Bradesco

O governo chinês tem espaço para ações de política econômica que minimizem os impactos, sobre suas
exportações, das sobretaxas impostas pelos EUA. Contudo, a magnitude de tais ações constitui uma incógnita,
por duas razões: (1) pela incerteza em relação à materialização das constantes ameaças feitas pelo governo
norte-americano, de ampliação das restrições; e (2) pelos limites impostos ao governo chinês para adotar ações
expansionistas em um contexto de ajustes e desalavancagem em curso de governos regionais e de alguns
setores. Naturalmente, tais incertezas têm impactos potenciais sobre outras nações cujas economias são mais
dependentes do crescimento chinês.

No caso dos EUA, os estímulos fiscais do governo Trump já estão sendo implementados, ao mesmo tempo em
que o Fed tem reiterado que o processo de normalização da política monetária será bastante gradual e bem
sinalizado. Isso ajuda a explicar o porquê da contribuição relativamente pequena da maior economia mundial
para explicar desvios no GEPU. Sob essa ótica, faz sentido que, a despeito da principal fonte atual de incerteza
estar associada a ações (comerciais) nos EUA, seus impactos tendem a ocorrer mais sobre o resto do mundo do
que sobre a política econômica doméstica. Claro que isso pode mudar nos próximos meses, por conta de: (a) o
Fed começou a explicitar preocupações com os efeitos da guerra comercial, o que pode impactar nas suas ações
futuras; e (b) as eleições legislativas de novembro poderem mudar o equilíbrio de forças entre republicanos e
democratas, com potencias impactos sobre as ações econômicas do governo Trump.

Níveis elevados de incerteza tendem a gerar impactos negativos sobre a economia mundial. De fato, nossos
exercícios levando em conta o GEPU e a produção industrial global, apurada pelo Escritório de Análise de
Política Econômica da Holanda (CPB, na sigla em inglês) mostram que, no curtíssimo prazo, a relação de
causalidade (no sentido de antecedência temporal) entre as duas variáveis é mútua, mas que em horizontes
maiores (a partir do segundo trimestre), a direção mais clara é da incerteza para a atividade econômica. Os
impactos, via de regra, são negativos e demoram para se dissiparem completamente, como sugerido em
análises de impulso-resposta (quanto os choques no GEPU impactam a indústria mundial). Os dados mais
recentes do comércio global, por exemplo, já capturam inclusive um efeito que muito provavelmente deriva do
aumento da incerteza (Gráfico 4), além das ações restritivas propriamente ditas. Por fim, estimamos que,
mantendo-se tudo o mais constante, se o nível atual do índice permanecer até o final deste ano, teremos uma
subtração potencial de 0,3 p.p. no crescimento mundial, comparativamente ao verificado em 2017. Dessa
forma, como não esperamos que os principais vetores de incerteza global desapareçam nos próximos meses,
passamos a atribuir um viés de baixa para as nossas estimativas de expansão do PIB global, de 3,8% e de 3,7%,
respectivamente, para 2018 e 2019.
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CRESCIMENTO TRIMESTRAL (TRI/TRI) ANUALIZADO DO PIB MUNDIAL

Exportação em quantum PIB mundial (eixo da direita)

Gráfico 4: Volume de exportações e PIB mundial – crescimento trimestral anualizado (*)

Fonte: Bloomberg, FMI, CPB, Bradesco
(*) PIB mundial do segundo trimestre: estimativa Depec-Bradesco 
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