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Editorial

Está emergindo uma recuperação mas ela é diferenciada
regionalmente

O momentum para o crescimento está retornando para a área da OCDE como um todo, na medida
em que as causas da recente desaceleração se dissipam. A correção do excesso de estoques parece
estar bem adiantada em muitos países. O colapso do investimento em tecnologias da informação e
comunicação esta dando lugar a uma cautelosa recuperação. A confiança retornou mais
rapidamente do que originalmente esperado no rastro dos ataques terroristas de 11 de setembro,
especialmente nos Estados Unidos. Um forte impulso foi propiciado por políticas econômicas, com
baixas taxas reais de juros ajudando a estimular os gastos de consumo e a política fiscal favorável
à demanda. No agregado, após uma contração no segundo semestre de 2001, o crescimento do PIB
da OCDE deverá acelerar gradualmente, para alcançar perto de 2% em 2002 e 3% em 2003.
Entretanto, a recuperação será provavelmente diferenciada entre as principais regiões da OCDE e,
embora os riscos de depressão tenham diminuído, os formuladores de políticas continuam a
enfrentar um alto grau de incerteza.

Uma recuperação é evidente nos Estados Unidos...

Os Estados Unidos estão liderando a recuperação. As medidas monetárias rápidas e decisivas
juntamente com a expansão fiscal, ajudaram a ocasionar um renovado crescimento a partir do final
de 2001. O crescimento é impulsionado pelo consumo, público e privado, e pelo fim da redução de
estoques, propiciando um estímulo de médio-prazo para a demanda e a produção. É esperado um
fortalecimento gradual no investimento das empresas para apoiar a recuperação no segundo
semestre de 2002 entrando em 2003.

... que irão requerer uma retirada gradual das políticas de
estímulos. 

Com a recuperação dos EUA se tornando mais consistente, o momento e a velocidade da retirada
dos estímulos torna-se pontos críticos. Na medida em que a frouxidão na produção e no mercado
de trabalho desapareça e a política monetária deverá retornar para uma postura neutra ou até
mesmo restritiva, a escala e a oportunidade de tais ações precisam levar em conta uma distribuição
de riscos mais equilibrada. No lado fiscal, após a vigência das medidas discricionárias para reduzir
impostos e estimular o consumo, será necessário um renovado comedimento para trazer de volta o
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superávit governamental, de modo a melhor preparar-se para o problema do envelhecimento
populacional. Este superávit também contribuirá para reduzir o desequilíbrio externo.

Na área do euro, a recuperação será mais gradual....

Na área do euro, a produção permaneceu estagnada no segundo semestre de 2001 e até agora
existem bem poucos sinais de uma reversão além das expectativas de intenções empresariais. A
confiança do consumidor e o consumo permanecem anêmicos e, apesar do apoio fornecido por
condições monetárias acomodativas e o papel dos estabilizadores fiscais automáticos, a atividade
econômica deverá permanecer lenta na primeira metade de 2002. Após isso, o crescimento deverá
se intensificar, na medida em que os gastos de capital se recuperam e os efeitos da recuperação nos
Estados Unidos se alimentam através de maiores exportações. Isto também se aplica ao Reino
Unido mas, embora seu crescimento tenha sido sustado no final de 2001, uma resistente confiança
dos consumidores e uma expansão dos gastos públicos estão fornecendo uma plataforma adicional
para a expansão projetada.

...de modo que as taxas de juros não necessitam de ser elevadas
tão cedo... 

O Banco Central Europeu tem sido confrontado com inflação persistentemente acima de 2%, que é
o limite superior da sua definição de estabilidade de preços. Isto reflete parcialmente fatores
excepcionais, e, desde que a inflação se desacelere como esperado, seria aconselhável não elevar
as taxas de juros até que a recuperação tenha se tornado mais firmemente estabelecida e a
frouxidão econômica prevalecente comece a diminuir. A política fiscal na maioria dos estados
membros da União Européia tem sido estimuladora durante a desaceleração, principalmente
através da operação dos estabilizadores automáticos, e do adiamento de maiores avanços na
consolidação fiscal. Apesar de existirem variações substanciais nas posturas orçamentárias
nacionais, vários importantes estados membros terão que retomar os seus esforços de consolidação
quando a recuperação ocorrer, movendo-se para posições que sejam mais compatíveis com os
desafios de médio-prazo associados com o envelhecimento populacional. Avançando na direção da
consolidação orçamentária, também permitiria um funcionamento mais livre dos estabilizadores
automáticos em futuras desacelerações, que poderiam ser piores que a atual.

...entretanto, muito mais deveria ser feito para elevar o potencial
de crescimento... 

Além desta retomada no curto prazo, são necessárias decisões políticas para fazer com que as
economias européias se tornem mais produtivas e tenham seu potencial de crescimento aumentado,
apesar do progresso ocorrido em algumas áreas. Nos mercados de produto, a competição é ainda
prejudicada por barreiras à entrada (incluindo, e a despeito de algum progresso recente, na
indústria de redes), por excessivo viés doméstico em compras e, ocasionalmente, por generosas
ajudas a firmas nacionais. Nos mercados de trabalho, são tomados passos para a redução da carga
tributária sobre a mão de obra de baixa qualificação, mas os progressos são ainda insuficientes em
alguns países. São também necessárias ações para elevar as taxas de participação dos trabalhadores
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mais velhos. E a despeito de ter sido completada a unificação monetária, a integração dos
mercados financeiros é ainda incompleta em vários aspectos significativos.

No Japão, uma recuperação baseada nas exportações é
acompanhada por uma deflação doméstica... 

No Japão,. as exportações estão respondendo à depreciação cambial e à reativação da demanda
global, os estoques caíram para níveis mais normais, e espera-se que a atividade pare de contrair
no futuro próximo. De qualquer forma, qualquer crescimento no produto deverá permanecer muito
reduzido. A demanda de investimento continuará a ser comprimida pela debilidade do setor
bancário e pela reestruturação das empresas, enquanto que os consumidores, defrontados com
crescente desemprego e incertezas nos planos de aposentadoria, estão relutantes a aumentarem os
seus gastos. A deflação parece ter se tornado arraigada, embora se espera que estabilize no seu
grau moderado atual, com o efeito da depreciação da taxa de câmbio compensada pelo aumento do
desemprego e um significativo hiato do produto.

...demandando um apoio continuado da política monetária, mas
retração fiscal...

Com a taxa básica de juros virtualmente fixada no nível zero, o Banco do Japão tem injetado
liquidez no sistema bancário a taxas crescentes. O enfraquecido sistema bancário, contudo, falhou
em transmitir o impulso da política monetária para expansão da oferta de crédito. Enquanto que a
política monetária deveria continuar na direção de fornecer uma maior liquidez, com um conjunto
de instrumentos mais amplos, a normalização dos empréstimos bancários requer a solução urgente
do problema de empréstimos duvidosos como parte de um programa para conter os riscos do
sistema financeiro. A consolidação da política fiscal necessita continuar, com uma clara estratégia
de médio prazo para restaurar as finanças públicas dentro de uma trajetória sustentável. Os
incrementos no quociente da dívida / PIB necessitam serem sustados, para prevenir que o prêmio
de risco e outros indicadores financeiros atinjam níveis críticos. Como parte deste processo,
deveriam ser rigorosamente mantidos os esforços recentes para cortar e melhor priorizar os gastos
públicos.

..e as reformas estruturais...

Com as óbvias limitações na efetividade das políticas de gerenciamento da demanda, a necessidade
urgente é a implementação de vigorosas reformas estruturais. Alguns sinais de transformação estão
emergindo como resultado de ações já tomadas. As falências no setor corporativo atingiram um
nível recorde, um sinal da tão necessária reestruturação. O governo decidiu a privatizar ou abolir
uma quantidade de empresas públicas. De qualquer forma, é necessária uma maior transparência
na alocação da ajuda estatal, aonde tal ajuda seja justificada. No mercado de trabalho, estão sendo
introduzidas regras mais flexíveis para o emprego de mão-de-obra temporária. É agora necessária a
flexibilização das regras de proteção ao emprego aplicadas aos empregados permanentes, mas que
deveriam ser acompanhadas pelo fortalecimento da rede de segurança social, de uma maior
intermediação no mercado de trabalho e de políticas ativas de emprego mais efetivas.
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A atividade está mais firme fora da área da OCDE.

A atividade em países não-membros da OCDE como um todo, provavelmente será acelerada no
período de projeção, tendo as economias asiáticas enfrentado satisfatoriamente as suas quedas de
atividade. Espera-se que o crescimento da China permaneça em redor de 7% e a atividade na
região Ásia -Pacífico como um todo, seja fortalecida na medida em que se acelere o ciclo de
investimentos em alta tecnologia. A economia Russa, embora em desaceleração, está mostrando
alguma resistência. A América Latina apresenta um quadro misto, mas em geral a crise Argentina
tem um contágio limitado para outros países na região. De um modo geral, a recuperação tanto
dentro como fora da área da OCDE deverá impulsionar o crescimento do comércio mundial de
2,5% em 2002 para acima de 9% em 2003.

A possibilidade de uma recuperação mais rápida requer cautela
nas políticas

Abstraindo-se de possíveis ataques terroristas, os riscos de curto prazo defrontados pela economia
global tornaram-se mais equilibrados. No lado positivo, se e quando uma maior consumo privado e
público, induzidos por vigorosas ações de política monetária e fiscal, transmitirem um
investimento mais elevado, a recuperação dos EUA – e global – poderia acontecer mais
rapidamente que o previsto. Na segunda metade de 2002, virtualmente todas as economias da
OCDE deverão estar crescendo um tanto rapidamente, a partir de uma posição onde os hiatos de
produção não tenham sido muito pronunciados. As possíveis conseqüências inflacionárias de um
crescimento mais rápido, fazem do momento da retirada dos estímulos, uma consideração de
política bastante crítica.

...mas poderiam também haver imprevistos de curto-prazo...

Existem também riscos negativos para a recuperação, devido em parte pelo fato do recente
crescimento do consumo familiar nos Estados Unidos ter sido financiado por maiores débitos
contraídos. É esperado um aumento moderado na taxa de poupança, mas um ajustamento
relativamente forte não pode ser descartado, quando as taxas de juros e as obrigações do serviço da
dívida aumentarem. Fora dos Estados Unidos, as principais preocupações são que um mercado de
trabalho mais enfraquecido possa impedir a normalização esperada da confiança das famílias na
Europa, enquanto que no Japão ele possa reforçar a já bastante visível propensão para as famílias
postergarem os seus gastos. Uma fonte adicional de riscos de curto-prazo está ligada aos preços do
petróleo, que poderia se elevar além do nível assumido na projeção, em caso de deterioração da
situação política dos países produtores ou seus vizinhos. Como visto em 2000, isso poderia
conduzir a uma maior inflação, reduzir rendas, deprimir a confiança do consumidor e enfraquecer
a retomada do crescimento.

...e tensões no médio-prazo.

Para o médio-prazo, existem também algumas áreas de possível tensão que poderiam ameaçar a
sustentabilidade da expansão. A primeira se relaciona com a dependência das economias, da
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OCDE e de fora da OCDE como um todo, na demanda dos EUA para alimentar a expansão, e o
hiato do comércio exterior associado, que poderia piorar. Embora não haja nenhuma sugestão de
que os influxos de capital necessários ao financiamento do déficit da conta corrente dos EUA
poderiam se tornar insuficientes, a poupança pública e privada dos EUA necessitaria de se elevar
para esvaziar uma possível pressão altista nas taxas mundiais de juros. A expansão poderia
também ser ameaçada por pressões protecionistas renovadas, tais como a decisão dos EUA de
impor medidas de salvaguarda afetando uma grande quantidade de produtos do aço, que poderiam
induzir a ações retaliatórias, A fragilidade financeira de alguns países emergentes é uma ameaça
adicional. Apesar da crise na Argentina ter sido contida geograficamente, os efeitos do contágio
poderiam piorar se o comércio internacional não se recuperar conforme previsto.

19 de abril de 2002.
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Portugal

Com as exportações diminuindo e o clima de negócios deteriorando, o PIB real se desacelerou em
2001. Se espera um crescimento durante 2002 na medida em que a demanda externa se recupere e
as transferências da União Européia estimulem o investimento; em 2003 ele poderia chegar a
2,75%. A inflação, embora em queda, poderá alcançar 0,75% acima da média européia. O déficit
em conta corrente, que chegou a 10,5%  do PIB em 2002, deverá diminuir gradualmente.

O fraco crescimento exacerbou as dificuldades encontradas na execução orçamentária nos anos
recentes e o déficit governamental geral aumentou. Uma redução no déficit, em linha com o
último Programa de Estabilidade, requer fortes medidas para controlar os gastos governamentais.
São necessárias reformas estruturais adicionais na saúde e em outras áreas de gastos sociais.

A atividade se desacelerou e a inflação caiu.

Com o enfraquecimento da demanda externa, a confiança dos empresários caindo e a demanda dos
consumidores moderando na medida em que a proporção da poupança familiar aumentou, o
produto real cresceu em menos de 2% em 2001, após cinco anos de crescimento acima de 3%.
Contra um quadro de menor crescimento do emprego, a taxa de desemprego subiu, para pouco
acima de 4%, apenas acima da taxa estrutural estimada, com os salários contratuais continuando a
subir em ritmo forte. A desaceleração da atividade e o desenrolar de eventos específicos (aumentos
nos preços domésticos do petróleo) levaram a um declínio da inflação de preços ao consumidor,
que caiu abaixo de 3,5% no primeiro trimestre de 2002, mas ainda assim muito acima da média
européia. Os ganhos nos termos de troca contribuíram para uma diminuição do déficit em conta
corrente para 9,2% do PIB em 2001, mais de um ponto percentual abaixo de seu pico de 2000.

Os resultados orçamentários se deterioraram.

As receitas orçamentárias têm ficado muito abaixo das projeções, principalmente como reflexo da
desaceleração econômica, mas também como resultado de cortes de impostos e da evasão fiscal. A
despeito de uma série de cortes orçamentários de emergência na metade de 2001, houve algum
descuido nos gastos correntes e o déficit orçamentário atingiu 2,5% do PIB, mais de um ponto
percentual acima da meta estabelecida do Programa de Estabilidade. O resultado é também maior
que o déficit verificado em 2000, após ajuste das receitas excepcionais de vendas de licenças de
telefonia móvel (equivalente a 0,3% do PIB). Dados os antecedentes da desaceleração da
atividade, a implicação é que foi permitido o funcionamento pleno dos estabilizadores
automáticos. O resultado orçamentário para 2001 será provavelmente revisado para cima,
dependendo das decisões contábeis a serem feitas pela Agência de Estatística das Comunidades
Européias (Eurostat), o que também terá implicações para 2002. Na ausência de um orçamento
revisado plenamente articulado pelo novo governo que tomou posse em abril deste ano, o déficit
orçamentário deverá ser reduzido gradualmente no período projetado para ligeiramente abaixo de
2% do PIB em 2003, na medida em que a economia se fortalecer e que for implementada a
restrição de gastos. Serão necessárias medidas fortes para conduzir o orçamento para uma situação
de equilíbrio, conforme previsto no último Programa de Estabilidade.
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Espera-se que o ritmo da recuperação seja gradual.

A recuperação deverá ser apoiada por condições monetárias relativamente folgadas na área do euro
e pelo fortalecimento do ambiente externo, enquanto que o aumento das transferências da União
Européia deverá estimular obras públicas. Mas o fraco mercado de trabalho deverá sofrer uma
piora e a taxa de poupança deverá continuar a aumentar, na medida em que os consumidores se
ajustarem para um nível de endividamento mais sustentável. Desta maneira, espera-se que os
gastos dos consumidores continuem aquém do desejável. Enquanto espera-se que o crescimento do
PIB real ganhe impulso durante o ano e no próximo, é bastante improvável que exceda a expansão
do produto potencial (estimado em 2,75% – 3% anualmente), mesmo em 2003, devido ao aperto
fiscal. Espera-se que o alargamento do hiato do produto assegure uma inflação baixa e permita que
o déficit em conta corrente continue a diminuir.

Existem incertezas externas e os acordos salariais impõem riscos.

As principais incertezas externas dizem respeito à velocidade da recuperação na Europa. No lado
doméstico, muita coisa depende da habilidade governamental de controlar os gastos públicos, e em
particular, de limitar a folha de pagamentos do setor público, que serve tradicionalmente como
referência para os acordos salariais privados. Se os acordos salariais não forem moderados como
se espera, poderá haver uma nova deterioração da competitividade, que poderia colocar em risco o
crescimento do emprego.

A inflação ainda se encontra acima da média O déficit em conta corrente caiu
da área do euro

Percentagem % do PIB

Total
Inflação núcleo1. Saldo em conta corrente
Diferencial com a área do euro. Saldo da balança comercial.

1. Índice harmonizado de preços ao consumidor.
Mudança % do ano sobre o ano anterior.
2. Excluindo energia, alimentos, álcool e tabaco.
Fonte: Banco de Portugal; Eurostat.
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Portugal: Demanda, Produto e Preços
Preços correntes Variações percentuais

(preços de 1995)

Consumo privado
Consumo do governo
Formação bruta do capital fixo
Demanda doméstica final
Formação de estoques (a)
Demanda doméstica total
Exportações de bens e serviços
Importações de bens e serviços
Exportações líquidas  (a)
PIB a preços de mercado
Deflator do PIB
Itens de memorando
Índice de preços ao consumidor
Deflator do consumo privado
Taxa de desemprego 
Taxa de poupança familiar (b)
Resultado orçamentário do governo geral (c)
Saldo da Conta Corrente (d)
a) Contribuições para mudanças no PIB real (variação do PIB real sobre o ano anterior). O valor em euros

se encontra na primeira coluna
b) Como percentual da renda disponível
c) Como percentagem do PIB
d) Inclui receitas de vendas de licenças de telefonia móvel (em torno de 0,3% do PIB).
Fonte: OCDE
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BRASIL

O crescimento do PIB diminuiu em 2001...

O crescimento do PIB foi fortemente reduzido durante 2001, antes de entrar em território negativo.
Pelo quarto trimestre, o produto se situava em redor de 0,7% abaixo do nível de um ano atrás. Esta
diminuição ficou concentrada principalmente no setor industrial. O crescimento do PIB para 2001
como um todo foi modesto, provavelmente não muito acima de 1,5%. De qualquer forma,
comparado com outros países da região, a economia brasileira comportou-se relativamente bem
frente a choques domésticos e externos. No lado doméstico, os riscos de escassez de energia
elétrica não se materializaram. A continuação do programa de economia de energia, maior uso dos
mecanismos de preços, um maior potencial para a importação de energia e a construção de novas
usinas termais e hidroelétricas, foram os elementos principais que o governo adotou para terminar
o racionamento de energia no início de março de 2002.

...mas o Brasil resistiu bem o contágio financeiro da região.

O contágio financeiro da crise Argentina foi sustado. A forte demanda para hedging da parte de
agentes domésticos diminuiu e a taxa de cambio em relação ao dólar, que tinha depreciado mais de
30% de janeiro a setembro de 2001, se estabilizou. Refletindo a depreciação cambial, o saldo da
balança comercial registrou um superávit recorde (US$ 2,6 bilhões) pela primeira vez desde 1995.
Isto ajudou a conter o déficit em conta corrente para abaixo de 5% do PIB. Foi eliminado o risco
de um esvaziamento do fluxos de capital após os ataques terroristas de 11 de setembro nos EUA,
permanecendo adequado o financiamento externo da economia brasileira. A despeito de uma
acentuada queda nos fluxos do investimento privado global, o Brasil recebeu em torno de US$ 23
bilhões de investimentos estrangeiros diretos em 2001, aproximadamente o mesmo valor do déficit
em conta corrente. De uma maneira geral, o limitado contagio da Argentina aparentemente refletiu
um aumento da confiança dos mercados internacionais para com a economia brasileira.

As políticas macroeconômicas apóiam um aumento moderado na
atividade econômica em 2002-03...

A meta inflacionária para 2001 foi superada, com os preços ao consumidor alcançando 7,7%
(sobre o mesmo mês do ano anterior) em dezembro. O desvio da meta foi devido à debilidade na
taxa de câmbio e aos aumentos dos preços administrados. Não obstante, em fevereiro o Banco
Central adotou uma postura mais branda de política monetária pela redução da taxa de juros de
referência para o curto prazo em 0,25% pela primeira vez, após ter sido mantida em 19% deste
março de 2001. Evitando uma política monetária excessivamente restritiva, o Banco considera esta
postura mais compatível com banda da meta da taxa de inflação de preços ao consumidor (3,5 ± 2
por cento) para o final de 2002. Mais importante ainda, a consolidação fiscal planejada foi
alcançada, com uma meta inicial de 3,35% de superávit primário. Assim sendo, o quadro fiscal
legislativo (a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial) constituído após a crise cambial de
1999, está continuando a dar resultados. Evidência disso é o superávit primário resultante dos
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esforços da consolidação fiscal das contas tanto a nível federal como estadual, sendo que estas
últimas contribuíram para um superávit de cerca de um por cento do PIB.

...dependendo dos fatores de risco permanecerem sob controle.

Espera-se que o crescimento do PIB alcance 2,5% a 3% em 2002 e 2003. Com uma taxa de câmbio
relativamente estável e nenhum aumento adicional em preços administrados, a taxa de inflação
deverá convergir gradativamente de volta à meta do Banco Central. O ajustamento externo também
deverá continuar, embora em um ritmo mais moderado. Os principais riscos desfavoráveis estão
relacionados com a razão da carga da dívida pública / PIB que aumentou em 4 pontos percentuais
para alcançar mais de 53% em dezembro, devido ao impacto negativo da depreciação cambial, e
das altas taxas de juros. A manutenção do controle das contas do orçamento público requer uma
firme continuação do ajuste fiscal antes e depois das eleições de outubro. A redução da razão
relativamente alta da dívida externa / exportações também irá requerer um rápido crescimento nas
receitas de exportações. Este crescimento levará tempo para se materializar, em virtude do fato de
que a melhora da competitividade internacional está relacionada principalmente com fatores
estruturais. Enquanto isto, algumas pressões de financiamento da balança de pagamentos poderiam
emergir se os fluxos de capitais internacionais privados permanecerem baixos. As incertezas
políticas ligadas com o quadro da eleição presidencial, provavelmente dominarão o panorama para
os próximos meses, mas é um fator positivo a resistência do atual quadro de políticas aos vários
choques que afetaram a economia brasileira.

Projeções para o Brasil

Crescimento do PIB real 

Inflação
Resultado fiscal (% do PIB)
Resultado primário (% do PIB)
Saldo da conta corrente ($ bilhões)
Saldo da conta corrente (% do PIB)

a) Os números fornecidos para o PIB e inflação são variações médias percentuais sobre o período anterior. A inflação refere-se ao
índice do preços ao consumidor  - IPCA, relativo ao fim de cada ano

b) Conceito harmonizado excluindo reavaliações da dívida pública devido a mudanças na taxa de juros.
Fonte: Números de 2000 a partir de fontes nacionais. Dados para 2001-03 são estimativas e projeções da OCDE.
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