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Instabilidades comerciais e geopolíticas começam a impactar o crescimento mundial
Estevão Scripilliti

Gráfico 1: Comércio em cada região (em US$)
Variação em termos anualizados, em %

Fonte: Bloomberg, Bradesco 

Os últimos meses foram marcados pelo aumento da instabilidade no comércio internacional e em outras
questões geopolíticas. Discussões sobre aumentos de barreiras tarifárias e não tarifárias, imposição de cotas de
importações e exportações e aumento de restrições financeiras para o comércio entre alguns países são alguns
dos focos recentes de tensão. Boa parte dos temas emerge de renegociações dos termos comerciais dos
Estados Unidos com diversos países, tais como: China, Rússia, México, Canadá, Turquia, Irã, Coréia do Norte,
Japão, Coréia do Sul, entre outros.

Esse acúmulo de medidas e as incertezas sobre o que virá adiante já produzem um padrão de maior
volatilidade no comércio entre os países e arrefecimento da expansão do volume de bens transacionados
mundialmente. O crescimento em termos anualizados do comércio global, em valores, passou de 18,4% no
segundo semestre de 2017 para apenas 1,8% no acumulado de 2018. Nos últimos meses, essa desaceleração
tem se intensificado, de forma coincidente com o anúncio de altas de tarifas entre Estados Unidos e China e,
por consequência, do aumento das incertezas sobre os impactos finais dessa escalada entre as duas maiores
economias mundiais. Foi em setembro, por exemplo, que entraram em vigor as altas de 10% de tarifas sobre
US$ 200 bilhões de importações chinesas e, em retaliação, a elevação entre 3% e 10% das tarifas sobre US$ 60
bilhões de bens norte-americanos importados pela China.

Quando analisados os dados do comércio global, as regiões diretamente afetadas pelas restrições impostas
pelos Estados Unidos parecem ser as mais afetadas. Enquanto nos Estados Unidos a desaceleração do
comércio foi da ordem de 9,2%, entre o final de 2017 (crescia 12,6%) e setembro de 2018 (cresce a 3,4%), o
efeito foi mais intenso na Europa, 11,3%, (de 10,8% de expansão para contração de 0,5%) e, em especial, na
Ásia, onde houve 24,2% de variação (de expansão de 28,0% para apenas 3,8%). O efeito do aumento da
incerteza comercial sobre as transações asiáticas chama atenção, tanto pela rapidez, quanto pela intensidade
dos números. Torna-se mais evidente, com o passar dos meses, que o efeito líquido sobre a economia global
será maior do que o incialmente imaginado por boa parte dos analistas.
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Os efeitos em cadeia das restrições comerciais, das tensões geopolíticas e das incertezas em relação às
condições que vigorarão nas transações futuras entre os países vão se intensificando. Os dados qualitativos
do setor de manufatura têm mostrado intensa desaceleração nos últimos meses. Os índices PMI (Purchasing
Managers´ Index) atuais já sugerem crescimento mundial mais próximo de 3,0% do que dos 4,5% a 5,0% de
alguns trimestres atrás. De forma consistente e alinhada com os dados regionais de comércio, houve maior
queda dos indicadores europeus e asiáticos, enquanto nos Estados Unidos a desaceleração é mais branda,
conforme ilustrado pelo Gráfico 2.

Esses indicadores sugerem que não há uma simples substituição de países fornecedores dentro do comércio
internacional, com novos preços relativos, frutos das novas tarifas e restrições impostas nas relações
bilaterais, mas uma perda agregada de produto global. Todas as regiões, em escalas distintas, têm
apresentado desaceleração em seu comércio e em sua produção manufatureira. A hipótese de que o comércio
mundial poderia continuar relativamente estável, apenas com alguma alta de preços dos bens afetados pelas
restrições, efeitos secundários moderados sobre índices de preços gerais e substituição de países fornecedores,
não tem se verificado. O que tem ocorrido, na prática, é uma perda mais disseminada de dinamismo nas
transações de bens e serviços entre os países e desacelerações relevantes da produção manufatureira da maior
parte dos países, com destaque para aqueles com maior grau de abertura comercial. Outra evidência de que o
choque primário do comércio global explica parte importante desse menor ritmo de transações está nos dados
de novos pedidos de exportação, que apresentam quedas mais intensas do que os outros componentes dos
índices PMI em diversos países.

Regiões que não foram afetadas diretamente por alterações de barreiras tarifárias e não tarifárias, mas que
são relevantes para o comércio global, como Europa e Japão, dão sinais de perda de dinamismo em suas
exportações. A dinâmica de países com pautas de embarques amplas e que não foram muito afetados
diretamente pelas referidas barreiras dá alguma sensibilidade sobre a intensidade dos efeitos secundários
sobre a economia mundial. As exportações do Japão, que cresciam em ritmo anualizado de 9,1% até julho,
desaceleraram para 1,9% em setembro. Na mesma direção, as exportações europeias desaceleraram, de 13,6%
para 3,7% de expansão, no mesmo período.

As informações de países não diretamente afetados têm o benefício de apresentarem menor ruído do que os
dados de nações diretamente envolvidas nas tensões, que apresentam grande variabilidade nas estatísticas
de comércio nos períodos em torno das discussões tarifárias e não tarifarias. A oscilação nos dados se deve às
naturais antecipações e postergações de compras por empresas que vislumbram alguma alteração tarifária e
não tarifária mais relevante que possa afetar seus negócios, como ocorrido com China, Rússia, Canadá e
México. Essa alta variabilidade nas estatísticas dificulta avaliar com maior precisão os efeitos das medidas
nesses países.
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Gráfico 2: Índice PMI - principais países / regiões 
Evolução recente (em pontos)

Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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O sequenciamento dos efeitos poderia levar, inclusive, a uma desaceleração dos investimentos. Isso só
ocorrerá na medida em que houver uma revisão negativa mais persistente sobre as perspectivas de negócios
empresariais para os próximos anos. Nesse aspecto, ainda há expansão dos investimentos nas principais
economias. Apesar disso, há sinais cada vez mais homogêneos de desaceleração. O pico de otimismo com o
atual ciclo de expansão global parece, de fato, estar ficando para trás. Dados de pedidos de bens de capital da
Caterpillar mostram desaceleração em quase todas as regiões, com exceção da América do Norte, ainda
impulsionada pelo bom ritmo de expansão da economia norte-americana nos últimos trimestres e pelo impulso
fiscal via redução de impostos corporativos no país (Gráfico 3).

O encadeamento dos dados de comércio internacional, produção manufatureira e pedidos de bens de capital
sugere que: o tamanho do choque inicial foi maior do que o imaginado, o efeito primário sobre os países
diretamente afetados tem se acelerado, os efeitos secundários sobre países não diretamente afetados se
intensificam e começam a emergir alguns sinais de desaceleração no ritmo de expansão dos investimentos.
Apesar de os choques comerciais serem recentes, os dados sugerem um balanço de riscos assimétrico para o
lado negativo em relação ao nosso cenário de crescimento mundial 2019 (3,6%) e 2020 (3,5%). Não há sinal
concreto de que os riscos de novos choques estejam descartados e de que os efeitos completos dos choques
negativos recentes estejam completos. O risco maior parece ser, nesse momento, de que a reverberação dos
choques recentes, maiores e mais intensos do que o imaginado, possa, nos próximos meses, produzir
instabilidades financeiras adicionais que realimentem o processo de cautela dos empresários e investidores.

As informações do PIB dos maiores países/regiões do mundo já apontam, com exceção da economia norte-
americana, para uma intensificação da desaceleração, desde o segundo trimestre do ano. Europa e Japão
tiveram desaceleração superior a 1 p.p. nos últimos 12 meses e a China apresenta indícios de que crescerá em
ritmo inferior a 6,5% nos próximos trimestres. Os Estados Unidos são a exceção atual, com crescimento forte
nos dois últimos trimestres, sustentados, em parte, por impulsos fiscais, que tendem a perder força daqui para
frente, levando à gradual desaceleração nos próximos trimestres.

A avaliação das funções impulso-resposta para as economias do G-3 (ver anexo) mostra que há maior efeito
do PIB dos Estados Unidos sobre as economias de Europa e Japão, em comparação aos efeitos na outra
direção (de Europa e Japão para os Estados Unidos). Isso poderia ser uma boa notícia, mas o exercício contra
factual gera preocupação. Com a economia norte-americana crescendo entre 3,5% e 4,5% nos dois últimos
trimestres, houve uma desaceleração não desprezível das outras duas regiões.
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Gráfico 3: Vendas de bens de capital (Caterpillar)
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Há, neste momento, certa divergência em relação aos padrões históricos de maior sincronia entre os ciclos
das grandes economias. Outros episódios de divergências de dinâmicas regionais foram: 1998/1999 (fim da
primeira onda de expansão da internet) e em 2012/2013 (crise fiscal e bancária na Europa). As atuais condições
globais assemelham mais às observadas em 1998/1999, quando a economia norte-americana se encontrava no
fim de um longo ciclo de expansão e de inovação, com tendência de aperto das taxas de juros. Com a redução
esperada dos estímulos fiscal e monetário nos próximos trimestres, o mais provável é que haja desaceleração
da principal economia mundial daqui em diante. Isso se dará com as demais regiões (Europa, Japão e China) já
em fase de menor dinamismo, o que tende a retroalimentar a desaceleração econômica mundial.

Nossas estimativas sugerem que os efeitos de uma desaceleração nos Estados Unidos são sentidos após 2 a 4
trimestres nas demais economias. Se houver realmente uma desaceleração norte-americana endógena nos
próximos trimestres, os riscos para o crescimento global ao longo de 2019 e 2020 se intensificarão. Apenas
como simulação, para cada 1 p.p. de desaceleração do crescimento dos EUA, o efeito final sobre a Europa e
Japão poderia chegar a 0,3 p.p. em até quatro trimestres. A maior economia mundial deve migrar de expansão
do PIB de 3,1% para algo mais próximo a 2,0% ao longo dos próximos dois anos, o que seria uma força adicional
de desaceleração para as demais regiões. Nesse caso, o crescimento mundial em 2019 e 2020 seria
ligeiramente inferior a 3,5%, retornando para os patamares observados entre 2012 e 2016 (ao redor de 3,4%),
com reversão da aceleração ocorrida em 2017 e 2018 (3,7%), quando houve, simultaneamente, melhora do
canal do crédito da Europa, impulso fiscal nos Estados Unidos e retomada dos investimentos mundiais,
refletindo, em parte, o acelerado processo de inovação tecnológica em diversos setores.

O cenário mundial, com a emergência e intensificação das tensões comerciais e geopolíticas, torna-se mais
desafiador, o que requer atenção das autoridades econômicas dos países e das organizações multilaterais.

ANEXO GRÁFICO: Função Resposta ao Impulso (PIB: EUA, Europa e Japão)

Fonte: Bradesco 
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