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O crescimento do PIB tem decepcionado seguidamente nos

últimos anos, apesar de um declínio significativa das taxas de

juros. Entre várias razões, o elevado grau de incerteza pode ser

um fator chave para explicar a lentidão da retomada econômica.

 A elevada ociosidade na indústria e em vários outros segmentos

econômicos certamente desestimula um ciclo mais vigoroso de

expansão da capacidade instalada. Da mesma forma, os altos

índices de desemprego impedem um crescimento mais robusto da

renda, limitando o aumento da confiança dos consumidores.

 Entretanto, ao menos em teoria, uma menor taxa de juros

deveria tornar um projeto de investimento mais atraente, ao

aumentar o valor presente do fluxo futuro de receitas (menor

taxa de desconto), assim como baratear o custo de antecipação,

via crédito, da renda futura proveniente dos salários, e com isso,

estimular o consumo.

 Até aqui, porém, o desempenho desses dois componentes, que

respondem por 80% do total do PIB, tem ficado muito aquém do

esperado, apesar do forte declínio das taxas de juros em termos

nominais e reais ao longo dos últimos anos.

 Entre as várias razões possíveis por trás dessa frustração com a

atividade, o elevado grau de incerteza política e econômica

experimentado no passado recente provavelmente tem um papel

de destaque, à medida em que gera posturas mais cautelosas de

empresas e famílias, postergando decisões de investimento e

consumo à espera de uma maior clareza quanto ao futuro, e que

mesmo com o avanço de medidas como a Reforma da

Previdência, ainda segue bastante incerto.
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 Um problema adicional é que parte considerável dessa incerteza

tem origem no exterior. A disputa entre EUA e China e o chamado

Brexit são, entre outros, fatores que deverão manter o grau de

incerteza em patamar elevado no curto e médio prazo.

 No caso do Brasil em particular, devemos somar àquelas fontes de

incerteza a nova fase da longa crise argentina, importante mercado

para os nossos produtos industriais. Apesar de distintos em suas

origens e implicações, todos esses fatores têm algo em comum:

nenhum deles está sob nosso controle.

 Percebe-se no gráfico a seguir, a partir do índice calculado por

Baker, Bloom e Davis, que nunca, nas duas últimas décadas, o nível

de incerteza global foi tão elevado quanto atualmente. Não deveria

surpreender, portanto, a trajetória de desaceleração da economia

mundial observada desde o início de 2018.

 Sendo assim, a despeito do esforço do Copom em estimular a

retomada da atividade, ela deverá seguir lenta e gradual, ao menos

enquanto o grau de incerteza, seja por fatores locais e/ou externos,

seguir em níveis elevados.
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