
A volatilidade e a incerteza continuaram presentes, no mês de julho, nos mercados financeiros ao 

redor do mundo, assim como já havia ocorrido nos dois meses anteriores. Dessa vez, a questão 

da insolvência nos países periféricos europeus saiu de cena, principalmente após o IIF (Institute of 

International Finance, principal associação de bancos comerciais e de investimentos e seguradoras do 

mundo), junto à União Europeia e ao FMI, anunciar novo plano de socorro à Grécia, emitindo finalmente 

um sinal de maior coordenação entre os próprios países do continente e os órgãos multilaterais. 

O plano será composto de empréstimos adicionais àqueles 

obtidos em 2010, composto por 59 bilhões de euros em 

desembolso efetivo de recursos, e cerca de outros 50 

bilhões de euros vindos da contribuição de investidores 

privados, via troca de títulos públicos cuja maturação 

ocorreria entre 2011 e 2014 por outros com maturidades 

em prazo entre 15 a 30 anos. Dessa forma, a ajuda total 

chegaria a 109 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, o fundo 

de estabilização europeu (EFSF, na sigla em inglês) terá seus 

poderes ampliados, assim como sua flexibilidade, ganhando 

autonomia de intervenção em mercados secundários de 

dívida pública e capacidade de concessão de empréstimos 

sem necessidade de pré-aprovação por todos os países-

membros. As medidas foram bem-vindas, mas a eficácia  

do programa ainda parece ser limitada. Não está claro se os 

recursos serão suficientes para garantir a sustentabilidade 

das contas fiscais gregas, muito menos se o país será capaz 

de voltar a captar no mercado privado em 2015, como está 

nos planos do IIF, UE e FMI. Ao mesmo tempo, seguem 

os questionamentos em torno da situação fiscal de outros 

europeus: Espanha e Itália, estes com potencial de contágio 

para o resto do continente. E prosseguem, mesmo que 

“adormecida temporariamente” a viabilidade da Zona do 

Euro em sua concepção atual. Por ora, o nível de cautela em 

torno dessas economias está contido, embora nada garanta 

que a situação vá permanecer dessa forma por período 

longo de tempo.

Do outro lado do Atlântico, foi a economia norte-americana 

que entrou em cena como foco das preocupações dos 

investidores globais. A dificuldade em conciliar as propostas 

de congressistas Republicanos e Democratas nos EUA para 
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elevação do teto de endividamento público (de US$ 14,3 

trilhões) e estabelecimento de um cronograma de cortes  

de gastos levou o impasse até a data-limite para aprovação 

do plano. A aproximação desse prazo final colocou em 

questão a capacidade americana de honrar suas dívidas. 

Isto porque os cálculos indicavam que do dia 03 de agosto 

em diante o Tesouro dos EUA não teria mais recursos em 

caixa para honrar integralmente suas despesas contratadas 

sem ter de se endividar mais – o que seria legalmente 

impossível a partir desta data graças ao atingimento da 

marca dos US$ 14,3 trilhões. 

Uma consequência direta de um eventual não pagamento 

de compromissos (sobretudo os relacionados a títulos 

públicos) seria a revisão para baixo da nota da dívida 

soberana dos EUA pelas agências de classificação de risco 

global, desencadeando uma possível dinâmica perversa em 

todo o mercado financeiro. E, em paralelo, o não pagamento 

de vencimentos americanos pelo seu Tesouro colocaria em 

questão a solvência da nação tida como “porto seguro” no 

mundo. Neste contexto, e tendo ainda como pano de fundo 

a divulgação de novos dados fracos referentes à atividade 

dos EUA, a dinâmica dos mercados de risco piorou no 

mês, e as bolsas terminaram o mês de julho, no geral, em 

níveis inferiores a junho (- 2,1% no S&P dos EUA, - 5,7%  

no Ibovespa brasileiro, - 2,2% no FTSE do Reino Unido). 

Resolvido o impasse político a tempo de evitar o pior, 

entretanto, restam as incertezas em relação à sustentabilidade 

do crescimento da economia norte-americana. Nos 

dias subsequentes à aprovação da elevação do teto de 

endividamento dos EUA e do cronograma de cortes de 

gastos públicos para a próxima década, os investidores 

globais voltaram a concentrar suas análises no ritmo 

de crescimento americano, como se percebendo enfim 

a realidade, os graves fatos, que estavam ocultos sob o 

“véu” das discussões no Congresso americano. Os últimos 

quatro meses foram marcados por decepções nos dados 

de atividade de maneira generalizada, e o mês de julho em 

particular trouxe evidências que colocaram frontalmente 

em questão o caráter temporário que se antevia para a 

desaceleração econômica do segundo trimestre do ano. 

Dados seguidamente fracos de indústria, consumo das 

famílias, serviços e, sobretudo, criação de emprego, vêm 

revelando um quadro de força subjacente muito menor do 

que o esperado. Foi nesse contexto que as projeções para o 

crescimento dos EUA foram sendo persistentemente revistas 

no decorrer do primeiro semestre do ano, da casa dos 4,0% 

em que se situavam nos primeiros meses de 2011, para algo 

marginalmente acima de 2,0% no presente. 

Naturalmente, momentos como este trazem consigo os 

questionamentos em torno de nova recessão – não apenas 

americana, mas global – e de necessidade de adoção de 

nova rodada de políticas de estímulo fiscal e monetário 

nos EUA. A probabilidade de que o Banco Central norte-

americano discuta formas de reativar o crescimento já no 

seu encontro de agosto não é desprezível, mas acreditamos 

que ainda não estejamos no limiar da reativação de um novo 

programa de compras de ativos e injeção de liquidez nos 

mercados. Nossa percepção é de que houve, de fato, uma 

piora no cenário internacional no último mês, que deverá 

culminar em crescimento global um pouco mais baixo do 

que o antevisto, mas que não altera substancialmente (no 

estágio de aversão ao risco em que se está) nossa avaliação 

de aquecimento da atividade brasileira, muito menos os 

riscos de não cumprimento da meta de inflação novamente 

em 2013, o que representaria o terceiro ano consecutivo 

de não cumprimento da meta estabelecida pelo Conselho 

Monetário Nacional. De toda forma, aumentou bastante 

a probabilidade de que o Federal Reserve dos EUA surja 

a qualquer instante com alguma nova “carta na manga” 

na tentativa de colocar piso na desaceleração da maior 

economia do planeta. 
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