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EDITORIAL 

     ESTABILIZAÇÃO HARMONIOSA? 

     Por Jean-Philippe Cotis, Economista-Chefe 

 

Até recentemente, a zona da OCDE se beneficiou de um longo período de 
crescimento não-inflacionário, apesar do aumento dos preços do petróleo e dos produtos 
de primeiras necessidades.  Subjacentes a essas tendências favoráveis, encontram-se a 
persistente moderação de vencimentos, instaurada tanto para a estabilidade dos preços e o 
forte aumento dos proveitos, como para a grande criação de empregos nas principais 
regiões da OCDE. 

No entanto, esse desempenho harmonioso sofreu, recentemente, algumas oscilações. 
Nos Estados-Unidos, surgiram, recentemente, alguns sinais de pressões inflacionárias e 
de tensões no mercado trabalhista, enquanto os investimentos em habitações decresceram 
nitidamente, após um período de grande expansão da construção residencial. Porém, na 
totalidade da área da OCDE, ainda há alguns sinais de aquecimento geral. A demanda e a 
oferta agregadas são amplamente equivalentes, contrastando com o pico cíclico 
precedente, na virada do século, quando as pressões da demanda eram bem mais fortes. 
Enquanto nos Estados-Unidos e no Japão, a demanda agregada pode ser algo superior à 
tendência, na zona do Euro, a subutilização se confirma. 

Mais que uma desaceleração maior, o que o mundo econômico está enfrentando é a 
estabilização do crescimento nas regiões da OCDE. Inclusive, os recentes 
desenvolvimentos apontam para a superação das diferenças cíclicas, com a moderação da 
atividade nos Estados-Unidos e no Japão, e a aceleração uniforme na Europa. Olhando 
para o futuro, e considerando-se o que é aparentemente um leve grau de excesso da 
demanda inicial nos Estados-Unidos e no Japão, a desaceleração nesses países deveria 
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permanecer  bem contida. Na zona do Euro, dados consistentes atualizados, tais como a 
confiança empresarial e a do consumidor, sugerem que se está preparando uma sólida 
recuperação. Além do mais, o crescimento deveria permanecer firme na China, Índia, 
Rússia e em outras economias emergentes. De modo geral, o Japão e a zona do Euro 
cresceriam ligeiramente acima da tendência nos próximos dois anos, enquanto o 
crescimento nos Estados-Unidos voltaria progressivamente ao potencial, durante o ano de 
2007, seguindo-se à excessiva desaceleração na atividade. 

Entretanto, na sua fase inicial, essa crescente estabilização não seria suficientemente 
forte para impedir um leve e breve enfraquecimento em 2007, na zona da OCDE. Na 
verdade, diversos fatores, incluindo-se a necessária consolidação fiscal na Alemanha e na 
Itália, poderiam fazer com que, no próximo ano, a atividade decrescesse na zona do Euro, 
antes de uma nova aceleração. 

A “leve aterrissagem” prevista nos Estados-Unidos significa que a história não se 
repetiria. Em 2000, a demanda agregada excedeu bastante a oferta potencial, contribuindo 
para um grande ajuste da tendência para baixo. Atualmente, o grau de superaquecimento 
ainda parece modesto apesar de certas tensões nos mercados de trabalho dos Estados-
Unidos, as quais deveriam retroceder progressivamente. Na realidade, a majoração da 
inflação de base ocorrida no último verão deveu-se sobretudo à precedente alta dos preços 
do petróleo e da gasolina, que atualmente foram parcialmente invertidos. Em razão da sua 
alta intensidade energética, a economia americana esteve sujeita a um maior choque 
inflacionário externo do que a média dos países da OCDE; isso se revelou tanto na 
inflação principal como na inflação de base. Assumindo a estabilização dos preços do 
petróleo nos níveis atuais, uma leve desaceleração econômica pode ser suficiente para 
restaurar progressivamente a estabilidade dos preços nos Estados-Unidos. 

No Japão, a volta da estabilidade dos preços está se revelando mais demorada e 
menos segura do que previsto.  Observando-se os deflacionadores do PIB e a inflação dos 
preços ao consumidor, excluindo-se os produtos alimentícios e a eletricidade, a deflação 
ainda não está superada. De maneira um tanto preocupante, o crescimento nominal dos 
salários pode ser possível, embora haja o risco de ser reduzido progressivamente após um 
período de apenas dezoito meses em território levemente positivo. Embora os lucros 
expressivos e os mercados de exportação continuem a sustentar o crescimento japonês, 
este também se baseia, de certa maneira, nos suportes moderados dos orçamentos 
domésticos. 

Na zona do Euro, a atividade finalmente aumentou, após umas séries de recuperações 
abortadas. A recente queda dos preços do petróleo fez recuar a inflação principal abaixo 
do limiar de 2% e é também bem-vinda para o crescimento. Apesar do próximo aumento 
do IVA na Alemanha, que poderia causar um ligeiro choque estagflacionário na zona do 
Euro, no início de 2007, o cenário principal para os dois próximos anos é de um 
crescimento estável, um pouco acima do potencial, e de uma leve inflação, num contexto 
em que a deficiência da demanda agregada está sendo retirada gradualmente. 

Mas o crescimento sustentável nos países da OCDE não depende unicamente do 
equilíbrio entre a demanda agregada e a oferta.  Pode ser também afetado pelos 
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freqüentes desequilíbrios das contas ou, em outros termos, pelos desequilíbrios na 
distribuição da demanda agregada entre seus componentes nacionais e externos. 

Obviamente, alcançar a estabilidade dos preços e dos salários requer políticas 
macroeconômicas para equilibrar, primeiramente, a oferta e a demanda agregadas. Mas as 
políticas que visam a essa finalidade encontram-se limitadas ao gerarem freqüentes e 
insustentáveis desequilíbrios das contas. Para equilibrar mais rapidamente a demanda e a 
oferta agregadas nesta década, a política americana teve que compensar a demanda 
externa enfraquecida, resultante em parte de uma demanda interna anêmica na Europa e 
no Japão, por uma demanda interna mais forte. Além da orientação fiscal inflacionária, o 
ajuste da política monetária incentivou a demanda interna, em grande parte, graças a 
maiores preços dos ativos e dos efeitos de riqueza, um canal de transmissão 
particularmente forte através dos mercados habitacionais. Esse canal habitacional muito 
contribuiu para a estabilização dos salários, após a recessão de 2001, assim como para a 
deterioração do déficit corrente das contas dos Estados-Unidos. Inversamente, 
desempenha agora um importante papel de estabilização, tanto no nível nacional como no 
nível internacional. Portanto, o desaquecimento do mercado habitacionais não deve ser, 
necessariamente, um motivo de ansiedade.  

Embora nos últimos anos os mercados habitacionais tenham desempenhado um papel 
importante ao suportarem a atividade econômica, os preços podem ter atingido, 
atualmente, alturas insustentáveis em alguns países (sobretudo nos Estados-Unidos, 
Dinamarca, França e na Espanha), pelo menos conforme as estimativas da Secretaria da 
OCDE. Quando as correções de preços vão surgindo, os mercados habitacionais reduzem 
então a velocidade da expansão econômica, ainda que a economia num sentido mais 
amplo não esteja bastante superaquecida e as políticas macroeconômicas sejam apenas 
ligeiramente restritivas. 

 Dentro dos limites, tais correções não deveriam constituir motivo de preocupação.  
Entretanto, a história sugere que grandes correções habitacionais podem ser difíceis de 
serem contidas. Isso acontece especialmente quando, num ponto de partida, a economia 
está defasada, ao mesmo tempo com mercados financeiros bastante dilatados e mercados 
de produtos nitidamente superaquecidos. Isso não é, porém, o caso, o que implica que 
ajustes mais suaves podem ser perspectivas para a economia americana. A recente 
experiência australiana e inglesa – admitindo-se que foi ajudada por circunstâncias 
favoráveis – sugere, inclusive, que para as economias resistentes, as aterrissagens podem 
ser suaves. 

Nesse aspecto, é reconfortante notar que, em muitos países, as famílias parecem bem 
preparadas para lidar com as conseqüências da desaceleração dos mercados habitacionais, 
como mencionado no capítulo especial anexado a estas Perspectivas.  Os balanços das 
famílias são geralmente sólidos e os encargos dos serviços da dívida ainda são 
moderados, embora algumas famílias de baixa renda possam ser esticadas demais. 

Com ventos contrários nas habitações já afetando a economia americana e correndo o 
risco de se materializar em outros lugares, isso poderia ajudar a economia mundial se as 
despesas internas e as das famílias se recuperassem completamente nos lugares em que 
ficaram para trás.  Esse desafio pode ser progressivamente alcançado em sistemas 
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econômicos como os da Alemanha e do Japão, mas as perspectivas para as despesas 
domésticas permanecem muito baixas, e os atuais excedentes contábeis desses países 
continuariam a crescer, ultrapassando 5% do PIB em 2008. Essa previsão também 
implica a desaceleração do aumento dos excedentes chineses. Como uma contrapartida a 
essas tendências, e uma nova característica dessas Perspectivas, os atuais desequilíbrios 
contábeis americanos poderiam parar de piorar, embora parcialmente graças à recente 
queda dos preços da eletricidade. 

Nesse contexto, os bancos centrais enfrentam diversos desafios.  Nos Estados-Unidos, 
diminuir a inflação para a marca dos 2% pode requerer a manutenção da atual tendência 
restritiva durante algum tempo. Na zona do Euro, onde se prevê que a recuperação seja 
duradoura, dirigir-se para medidas de restrições monetárias pode se justificar como um 
seguro contra o risco de pressão inflacionária abaixo da linha. No Japão, restrições 
monetárias adicionais deveriam esperar até que o pleno êxito da deflação acabe se 
materializando. 

No tocante às reformas fiscais e estruturais, não foi feito o suficiente nos maiores 
países da OCDE. Embora atualmente os governos pareçam menos inclinados a gastar os 
lucros dos impostos do que no passado, geralmente, eles não aproveitam das boas 
perspectivas econômicas globais para reduzir os déficits subjacentes, com a notória 
exceção da Alemanha. Além do mais, as reformas da previdência social, do sistema de 
saúde e do mercado de trabalho não parecem ser muito relevantes nas agendas políticas, e 
as pressões protecionistas parecem aumentar. 

Idealmente, os países da OCDE deveriam procurar políticas mistas orientadas para o 
crescimento, onde a consolidação sólida fiscal e as reformas estruturais produziriam 
condições monetárias mais amoldáveis e maiores investimentos. Entretanto, 
lamentavelmente, as melhores práticas parecem estar ultrapassadas.   
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